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পৌরাণিক, বাইন 

ভূমিকা । 

আমাদের গঙ্গা ও হিমালয় যেমন ভারতের বক্ষ 

' হইতে বাহির হইয়া! ইহাকে চিরসিক্ত, ধনধান্টে পূর্ণ, স্বন্দর 
এবং গন্তীর ও মহান্ করিয়াছে. আমাদের প্রাচীন ভাখার 

রমায়ণ ও মহাভারতও সেইরূপ আমাদের জাতীয় 

চরিত্রের গতীর স্থান হইতে উৎস্রে মত বাহিব্র হইয়া 

আমাদের জাতিকে অপূর্ব আনন্দ ও ভাবে চিরদিন পূর্ণ 
করিরা রাখিয়াছে। আমাদের মাতৃভূমির উপর দিয়া 

কত বিপ্লব, কত উথান পতন, কত পরাজয়, কত লজ্জার 

কালিমাময় আজোত বহিয়। গিয়াছে, কিন্তু তাহা মাতার 

ছুপ্ধধারমর মত শুভ্র ও পবিত্র এই রামায়ণ ও মহাভার'তকে 

মলিন করিতে পারে নাই। জননীর ছুপ্ধ পান করিয়া 

যেমন শিশুর শরীর সুস্থতা, সবলতা ও পুষ্ট লাত করে, 

সেইরূপ রামায়ণ ও মহাভারতের "ভাবে বংশপরম্পরায় 

বন্ধিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছে । 

ভারতের প্রতি গ্রাষে, প্রতি গুহে, প্রতিদিন সমান শ্রদ্ধা 

ও সন্রমেঃ এই ছুই গ্রন্থ পল্টত হইতেছে ; দণ্রিদ্রের গৃহ 
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ন০ বহর শর পিসি জট বসি ০৯০ ও হন জর 

হইতে বাজার অট্রালিক1 পর্য্স্ত সকল স্থানে উহাদের 

সমান আদর। মানুষ সাধনাগুণে কত দুর উচ্চ হইয়! 

উঠিতে পারে, রামায়ণের কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। 

গৃহ যে ধন্মসাধনের পবিত্র ক্ষেত্র, গৃহধরন্শ পালন যে সমুদয় 

জাবনব্যাপী কঠিন তপস্তা, রামায়ণ সেই শিক্ষা! দিয়াছেন। 

পিতাপুত্রে, গাত।য় ভ্রাতায,পতিপত্রীতে, প্রভৃত্থতো,রাজায় 
এ্রজায় যে মধুর সম্বন্ধ, তাহ] ধর্দের বন্ধনে যুক্ত হইলে 

কি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, ধর্মের প্রভাবে পুত্র 

কত দুরু পিতার আজ্জাকারী হইতে পারে, ভাই ভাইএর 
জন) কত দূর ত্যাগ করিতে পারে, অনেক তপস্তায় প্রাপ্ত 

একমাত্র পুত্রকে মাতা কিরূপে মত্যপালন করিতে 

বনে পাঠাইতে পারেন, গতির নির্দয় আচরণ দেখিয়াও 

পরী তীহার উপর ধত দুর বিশ্বাস রাখিতে পারেন, ভৃত্য 

প্রভুর জন্য কি করিতে পারে, প্রজা সন্তষ্ট হইবে, বলিয়া 
রাজা কত দুর আপনার সখত্যাগ করিতে পারেন, রামায়ণে 
তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্শপালন করিবার জন্য 

রাঙ্গা কিরূপ অনায়াসে দণ্ড, মুকুট ও সিংহাসন ত্যাগ 

করিয়া দরিদ্র বেশ ধরিতে পারেন, রাঙ্গভবনের ভোগের 
সঙ্গে সংযম বীধিয়া রাজা কিরূপে খধিরংজীবন যাপন 

করিতে পারেন, এই মৃহা গ্রন্থে তাহা দেখা যায়। ত্যাগ 
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ইহার মূল মন্ত্র। আমাদের প্রাচীন শান্ত্রকারের! বলিয়া 

ছিলেন, "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ1” এক মাএ ত্যাগ 

দ্বারা তাহারা অমুতত্ব পাইয়াছিলেন। ত্যাগকে যে 
আপনার জীবনের অলঙ্কার করিয়াছে, তাহার জীবন 

্বার্থত্যাগ দ্বার কি অপুর্ব সৌন্দর্য্য লাত করে, রামায়ণ 
তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। যেষে আয়োজন লইর। 

মানবজীবনের সুখ, উচ্চ ধন্মভাবে তাহ] ত্যাগ করিয়া ষে 

নয়ন অবিরল অশ্রু বিসজ্জন করে, সে চক্ষে যে:কি অসতি- 

লোক দেখা যায়, পামায়ণে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে । 

রামায়ণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত কেবল শোকের 
কথায় পুর্ণ। কৈকেয়ীর মোহে পড়িবা মহারাজ দশরথ ষে 
মহা পাপ করিয়াছিলেন, শোক ও অন্ুুতাপে প্রাণ দিয়া 

কেবল তাহাকেই যে তাহার প্রারশ্চিত্ত করিতে হুইল, 

এমন নহে, তাহার পুত্রদ্দিগকে ও পুত্রবধূকেও সারা্ীবন 
ধরিয়৷ সে ব্রত পালন করিতে হইল। তুষানল যেমন 

বাহিরে দেখ। যায় না. কিন্ত অন্তরে অন্তরে সর্ববদ! পড়িতে 

থাকে, সেইন্ঈপ দশরথের পাপের জন্য রাম, সীতা, ভরত 

ও লক্ষ্মণকে চিরদিন অনবরত শ্লীরবে ছুঃথে পুড়িতে 

হইয়াছে এবং পড়িতে পুড়িতে অমনিদঞ্ধ স্বর্ণের মত 
চাহাদের চরিত্রের প্রচ্ছন্ন আভ। ফুটিয়া। বাহির হুইয়াঁছে। 
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রামায়ণের যে চরিত্র সর্ধপ্রথমে আমাদের চিত মুগ্ধ 

করে, তাহা দেবী কৌশলার। এমন ধর্মপ্রাণা যহৎ 

হদয়। নারীর আদর্শ জগতে অতি অন্নই দেখা যায় । আদশ 

পত্রী ও আদর্শ মাতার উচ্চ চরিত্র তাহাতে মিলিত হুইয়া 

ছিল। ইনি কোশল-রাজকন্তা এবং ভারতবিখ্যাত 
ইক্ষাকুকুলে উৎপন্ন অযোধ্যার রাজা দশরথের প্রধান 

মহিষী। কিন্তু ইক্ষাকুকুলের মহিষীর গৌরবময় পদ 
পাইয়। এবং বাঙ্গগ্রহের অজশ্র ধন ও বিভবের মধ্যে থাকিয়। 

তিনি এই উচ্চ চরিত্র লাভ করেন নাই। সংসারের 

সুখে হতাশ হইয়া, পার্থিব সম্পদে বিমুখ হইয়। তিনি এই 

পরম ধন লাভ করিতে পারিয়াছিসেন। উচ্চ পদে 

অধিষ্ঠিত থাকিয়াও দেবী কৌশল্যার জীবনে সুখ ছিল না; 
কারণ তিনি দশরুথের প্রিয় ছিলেন না। দশরথ তাহার 

কনিষ্ঠী পন্থী কৈকেয়ীঞ্চে অতিশয় ভাল বাসিতেন এবং 
বিচার না করিয়া! তাহার সকল কথামতই চলিতেন। 

এই স্কারণে প্রধানা মহবী হইয়াও কৌশল্য স্বামীর 
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অনাদর ও কৈকেয়ীর প্রভুত্বের মধ্যে অতিশয় অন্মুথে বাস 

করিতেন। পীড়িত শিশু যেমন মাতাব্র ক্রোড় ত্যাগ 

করিতে চাহে না, সংসারের সুখে হতাশ হইয়া দেবী 

কৌশল্যার ব্যথত হৃদয় তেমনই দেবতার চরণের আশ্রয় 

কখনও তাগ করিতে চাহিত না। দুঃখ, সুখ সকল 

অবস্থাতেই তিনি সেই পরম আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং 

তথায় অন্তরের সকল বেদন। জানাইয়!। তিনি সকল সান্তবন। 

ও বল লাত করিতেন। রাঙ্গা দশরথ রামকে ফৌবরাজ্জে 
অভিষেক করিবেন, এই সংবাদে বে দিন অযোধ্যা নগরা 

আনন্দে অধীর হইয়াছিল, সে দিন রামজননী রাজ্া 

কৌশল্যা কি করিলেন? যিনি চিরদিন অনাদর, উপেক্ষা 

ও লাঞ্ছনায় দিন কাটাইয়াছেন, তিনি এই সৌভাগ্য 
সংবাদে উল্লাসে মত্ত হইয়া নগরীর আনন্দউচ্ছাসে 

আপনাকে ভাসাইয়া দিলেন না, অথবা রহ্ব পরিচ্ছদ 

ভূষিত হইয়া শত সহচরী সঙ্গে কৈকেয়ীর মন্দিরে গিয়। 

তাহাকে সগর্বে জানাইলেন না, যে, রাজা তোমার 

ভরতকে রাজ্য না দিয়া দেখ, আমার বরামকেই রাজ! 

করিতেছেন। চিরতপদ্থিনী মহিবী তাহার জীবনের এই 

প্রথম সুখের দিনে যে আচরণ করিলেন, তাহা তাহারই 

উপযুক্ত । তিনি ভক্তি ও সন্ত্রমে আগ্লত হইয়া, তাহার 
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আরাধ্য দেবতার চরণে লুষ্টিত হইয়। পড়িলেন এবং সংযত 

দেহ মনে অধিকতর নিঠার সহিত দেবার্চনায় নিযুক্ত 

হইলেন; নগরে ছুঃখী ও অনাথদের কথ! আজ তাহার মনে 

সর্বপ্রথমে উদ্দিত হইল, তিনি তাহার ধনভাগার খুলিয়। 
দিয়। যুক্তহস্তে তাহাদের অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

কৈকেয়ীর দাসী মন্থর! চন্দ্রকিরণের মত ধবল অট্রালিকার 

উপর দাড়াইয়া কৌশল্যার তবনে হুঃখীর আগমন 

কোলাহল শুনিয়। মনে মনে ভাবিল, “রামমাতা কৌশল্যা 

বায়কষ্ঠ হইয়াও আজি কি কারণে ছুঃখীদের ধন বিতরণ 
করিতেছেন ? 

পুরি ্লাত্রি স-ঘমে বাঁপন করিয়া প্রভাতে কৌশলা। 
ধখন পুলের হিতার্ধে নান। ধশ্মীনুষ্ঠানে ব্যাপূত ছিলেন, 

তখন বম তাহার নিকট উপস্থিত হইয়। মাতৃচরণে প্রণাথ 

করিলেন। কৌশলা। তাহাকে সন্মেহে আলিঙ্গন করিয়! 
কহিলেন, “বৎস, তুমি ধণ্মনীল ব্বদ্ধ বাজধিগণের 
আমু, কীত্তি এবং কুলোচিত ধর্ম লাত কর। দেখ, 
মহারাজ কেমন স্তাপ্রতিজ্ঞ। তিনি আজ তোমায় 

যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিবেন।” তখন রাম মাতাকে- 
মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা অপেক্ষা কঠিন তাহার বন্গমন সংবাদ 
'আনাইলেন; তাহ! শুনিয়। মহারাদী কৌশল্যা বনে 



ণ 

কুঠারচ্ছিন্ন শালতরুর ন্যায় অথবা স্বর্গচ্যুত দেবতার ন্যায় 
টি চিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । একত্র হর্ষ ও শোকে 

অভিভূত হইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন 

বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে। যুগপৎ হর্শোকের 

আবেগ সংবরণ কর এমনই কঠিন। এই কঠিন আঘাত 
যে শক্তিতে মহাঁরানী কৌশল্যা অপরাজিত হৃদয়ে বন 

করিলেন, তাহা দেবতার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আন্মসংষমের 

ছলভ শক্তি ; সেই শক্তি দীর্ঘ জীবনের তপস্যায় পাইয়। 

ছিলেন বলিয়!। দেবী কৌশল্যা আমাদের হৃদয়ের অখণ্ড 

পৃজ! লাভ করিবার অধিকারী হইয়াছেন । 
বাম মাতাকে ধরায় পতিত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়] 

তাহাকে উঠাইয়। শ্বহস্তে তাহার সর্ববাগ মৃছাইয়া দ্রিলেন। 

কৌশল্য। তখন কহিতে লাগিলেন, “স্বামী অন্ুুরক্ত হইলে 

প্রীলোকের যে সুখ সৌভাগ্য হয়, আমার তাহা হয় নাই। 

পুর্ন হইলে সকল ছুঃখ দুর হইবে, এই আশ্বাসেই আমি 
এত দিন জীবিত ছিলাম । পতি বিমুখ বলিয়! কৈকেয়ীর 

দাসীগণ আমায় অপমান করে, তুমি থাকিতেই যখন 
সপত্বী আমার এমন দুর্দশা কথ্িল, তখন তুমি বনে গেলে 
কি হইবে বলিতে পারি না। আমি এখন জীর্ণ হইয় 

পড়িয়াছি। সপত্বীদের অত্যাচার আর আমার সুহিবে না» 



৮ 

ধেন্ু যেমন বৎসের অনুসরণ করে, আমি সেইবপ তোমাৰ 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে যাইব | হায়! যে পুভ্রের জন্ত আমি 

এ তপ জপ করিয়াছি, উষর ক্ষেত্রে পতিত বীজের ন্াার 
সে সকলই নিক্ষল হইল ।” 

রাম বনে গেলে তাহাকে সপত্বী হস্তে কি ভয়ানক 

হুরগতি সহ করিতে হইবে, তাহা চিত্তা কৰিয়৷ দেবী 

কৌশল্যা এইরূপ করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর তিনি রামকে পিতৃ আজ্ঞা পালনে দৃঢ়স্ংকল্প 

দেখিয়া গদৃগঞ্গ কণ্ঠে কিতে লাগিলেন, “হায়, ধিনি 
মহারাজ দশরথের পুন, যিনি কোন দিন দুঃখের মুখ 

দেখেন নাই, সেই রাম কিরূপে উগ্বৃত্তি দ্বারা! দিনপাত 
করিবেন। যাহার ভ্ত্যেরা সুসংস্কত অন্ন ভোজন 

করিয়া থাকে, তিনি কিরূপে বন্য ফলমূল তক্ষণ 
করিবেন! গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন বৃক্ষ লতাকে দগ্ধ 
করিয়া থাকে, সেইরূপ এই শোকাণগ্সি আমকে দগ্ধ করিয়। 
উখ্খিত হইবে । বৎস, তোমার পিতার ন্যায় আমিও 
তোমার পরম গুরু. সুতরাং পিতার আদেশ পালন করিতে 
আমার আদেশ লঙ্ঘন ধকরিও না। গুহে থাকিয়া 
আমার সেবা কর, তাহাতে তোমার ধন্ম সঞ্চয় হইবে । 
বার যদি, তুমি বনে যাও তুমি যথায় যাইবে ধেন্থু 



৪ 

যেমন বৎসের পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ গমন করে, আমি সেইরূপ 

তোমার পশ্চাদ্তা হইব ।” বাম জননীর মুখে এই কথ। 
শুনিয়া কহিলেন,মাঁতঃ কৈকেয়ী বঞ্চন। করিয়। মহারাঁঞ্জকে 

অতিশয় ছুঃখিত করিয়াছেন, এখন আমি বনে চলিলাম, 

আপনিও যদ্দি আমার অনুসরণ করেন, তাহ হইলে তিনি 

নিশ্চয়ই প্রাণভ্যাগ করিবেন । স্ত্রীলোকের স্বামী পরিত্যাগ 

অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর কিছুই নাই £ অতএব আপনি এমন 

কথা মনেও স্থান দিবেন না। পৃথিবীপতি আমার পিতা 

যত দিন জাবিত থাকিবেন, আপনি কায়মনোবাক্যে 

তাহার সেবা করুন, ইহাই আপনার ধন্ম। মহারাজ 

আপনার ভর্তা এবং আমার পরম গুরু বিশেষতঃ তিনি 

সকলের অধীশ্বর ও প্রভু, তাহার আজ্ঞ। পালন করা 

আমাদের উভয়েরই বর্তব্য ।৮ 

বহু তর্ক ও অন্ুনয় করিয়া! যখন পুত্রকে তাহার সত্য 

পালন ব্রত হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন ন, তখন 

জননী কৌশল্যা শোকের মাবেগ চির অভ্যস্ত সংযমবলে 

হৃদয়ে রোধ করিয়া এই নূতন ক্লেশ সহ কারবার জন্য 

: যেরূপ প্রস্তুত হইলেন,তাহ। দেখায় প্রগাঢ় বিশ্বাসশালিনী 
ক্ত্রিয়মহিষা ঃভিত্ন আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। 

শুতদর্শনা (কোশল্য। প্রিয় পু$ত্রর মুখে এই ধর্ম সঙ্গত" 



১৩ 

চাস উল রশ ০ ওক এস স্টপ সই এরি পি এ তে পি ভন ও উরি এপ প্র 

মধুর কথা শুনিয়া এত হুঃখের মধ্যেও মনে গাঢ় প্রীতি 

অন্কতব করিলেন। ধর্ম কথা তাহার অন্তরে কখনই 
ব্যর্থ হয় নাই, পুত্র মুখে তাহ শুনিয়া! তাহার অন্তরের 

যে ধের্য্য ক্ষণকাল লুপ্ত হইয়াছিল, সত্বরে তাহ! পুনরায় 

লাভ করিলেন এবং কহিলেন, "বৎস. স্বামীর গুশ্রাষা করা 

ন্নলীলোকের অবশ্য কর্তবা সন্দেহ নাই ।” তাহার পর 
তিনি কহিলেন,“রাম, তুমি বনগমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছ, 
তোমাকে নিবৃত্ত কর। আমার সাধ্য নহে। তুমি এক্ষণে 

একাগ্রমনে যাও, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি পিতৃথ্ণণ 

হইতে যুক্ত হইলে আমি পরমন্ুথে নিদ্রা যাইব । এখন 

গ্রস্থান কর, নিরাপদে ফিরিয়! আসিব হৃদয়হারী সাস্তবনা 

বাক্যে আমায় আনন্দিত করিও ।” এই বলিয়া তিনি 

পুলের জন্য নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 

পরে কহিলেন, “বৎস, তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই 
ফিরিয়া আমিও । তুমি গ্রীতিসহকারে যে ধর্ম প্রতিপালনে 

প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম তোমায় রক্ষা করুন। পিতৃসেবা, 

মাতৃসেব। ও সতাশপালনের প্রভাবে রক্ষিত হইয়া! চিরনীবী 

হও। প্রসিদ্ধ অধিপতির“সহিত দিক সমুদ্ধয় বন মধো 
নিয়ত তোমায় রক্ষা করুন। তুমি যখন মুনি্বেশে বন মধ্যে 
ন্্রণ করিবে; তখন কুলপর্কৃত, বরুণদেব, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, 

লস (পিস পলিশ 



১১ 

ক শি শা শশ পাখি জি উপর সিসির সত রি রস 

পৃথিবী, স্থির ও অস্টির বাঁধু; সমস্ত নক্ষত্র, অথিষ্ঠাত্রী 
দেবতার সহিত গ্রহসমূদয় এবং উভয় সন্ধ্যা তোমায় রক্ষা 
করিবেন ! হস্তী, ব্যাত্ব, ভগ্লুক, মহিষ ইহারা যেন তোমায় 
প্রাণে বিনাশ নাকরে। তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, 

পথের বিদ্র দুর হউক। তুমি প্রচুর পরিম।ণে ফলমূল 
পাইয়া নিরাপদে প্রস্থান কর। আকাশচর এবং 

পার্থিব প্রাণী এবং যে সকল দেবতা তোমার প্রতিকুল 

হইতে পারেন, তাহারা তোমার মঙ্গল করুন” 

বিশাললোচনা কৌশল্য। রামকে এইরূপ আণীন্বাদ 
কবিয়। মাল্য, গন্ধ ও স্ততিবাদ দ্বার দেবভাদের অচ্চনা 

করিতে লাগিলেন। পরে পুত্রের £বনবাস উদ্দেশে 

ব্রাহ্গণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া! রামকে কহিলেন, 

“বৎস, বৃত্রবধকালে ইন্দ্রের যে শুত লাভ হইয়াছিল, 

তোমার তাহা হউক । বিনতা৷ অমৃতপ্রার্থী গরুড়ের যে 

শুভ কামনা করিয়াছিলেন, তুমি তাহা প্রাপ্ত হও। 

অমুত উদ্ধার সময়ে ইন্দ্র দৈতাদলনে প্ররৃত হইলে দেবী 

অদিতি তাহার নিমিত্ত যে শুভ অন্ুধ্যান করিয়াছিলেন, 

তুমি তাহা লাভ কর। ্বগী মর্তা, পাতাল আক্রমণ 

করিবার সমু বামন যে শুত লাভ করিয়াছিলেন, তুমি 
তাহা প্রা হও। মহাসাগর, ঘ্বীপ, ভ্রিলোক; বেদ ওঁ. 



১৭. 
2:15, ০৯ পাস্িপ সপ ভি সকল শি সাপকে সি জানতাশ প্রা পাপা শা লী স্পিনে পল পি পি আলে ও লা 

দিক সমুদয় তোমার মঙ্গল করুন।” এই বলিয়। তিনি 

বামের মস্তকে আশীব্বাদবস্তর প্রদান, তাহার সর্ববাঙ্ষে গন্ধ 

লেপন ও মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শুভ বিশল্যকরণী তাহার 

হস্তে বাধিয়। দ্রিলেন। 

সুমন্ত রামকে বনবাস দিয়া অযৌধ্যায় ফিরিয়। 

আসিলে তাহার মুখে বনবাসী পুত্র ও পুত্রবধূর সমুদয় 
সংবাদ শুনিরা রাজমহিষী কৌশল্যা শোকে অধীর হইয়। 
মহারাজ দশরথকে সকল অনিষ্টের মূল জানিয়৷ তাহাকে 
অনেক কটুক্তি করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ মহিষাকে 

প্রসন্ন করিবার জন্য অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে 

লাগিলেন, “দেবি, তুমি শক্রকেও স্মেহ এবং তাহার সহিত 

সরল ব্যবহার করিয়া থাক, এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলি হইব 

কহিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি অতি 

ধম্মশীলা, সৎ ও অসৎ কি তাহ। জান, অতএব বিশেষ 

হুঃখিত হইলেও এই শোকের উপর আমার প্রতি কঠোর 

বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হয় না।” 

দ্শরথের এইরূপ দীন বাক্য শ্রবণ করিয়। প্রণালী 

যেমন বর্ষার জল ধারা বহম করে, কৌশল্যার চক্ষু দিয়! 
সেইরূপ প্রবল বেগে জল ধারা পড়িতে লাগিল । তিনি 

পপ্মকলিকাঁর স্থায় দশরখের জঞ্জলি স্বহস্তে লহ সসম্তরমে 
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নি শাসন! 

তাহ! স্বীয় মস্তকের উপর রাঁথিয়। ভীত মনে কহিলেন, 
“মহারাঞ্জ, আমি তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, 

প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে, ইহাতে 

নিশ্চয়ই আমার সর্বনাশ হইবে। ইহার পর আমি আর 

তোমার ক্ষমার যোগ্য নহি। আমার ধম্ম জ্ঞান আছে, 

তুমি যে সত্যবাদী তাহাও জানি, আমি কেবল পুত্রশোকে 
কাতর হইয়াই তোমাকে এরূপ অপ্রিয় কথ! কহিয়াছি। 

দেখ, শোক হইতে ধৈষ্য, শাস্ত্রজ্জান প্রভৃতি লুপ্ত হয়, 

শোকের মত শঞ্ আর নাই। আজ পাঁচ দিন রাম বনে 

গিরাছেন, কিন্ত শোকে এই পাঁচ দিন আমার পাচ বৎসর 
বাঁণয়া বোধ হইতেছে।” 

এই মহা প্রাণ! নারী তাহার উচ্চ চনিত্রবলে সকলের 

ভক্তি ও সন্ত্রম কতদুর আকর্ষণ করিতেন, তাহা মহারাজ 

দ্রশরথের এই কয়টি কথায় সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। 

রামকে বনে পাঠাইঠে হইবে শুনিয়া মহারাজ দশরথ 

কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, “কৌশল্য! দাসীর ন্যায়, সখীর 

ন্ায়,,তার্য্যার সভায়, ভগিনীর ম্যায় এবং মাতার স্থায় 
আমার সেবা করিয়। থাকেম। তিনি সর্বদা আমার 

মঙ্গল আকাঙ্। করিয়। থাকেন; তিনি প্রিয়তাষিণী ও 

আমার প্রিয় পুত্রের মাতা, তিনি সর্বাংশ্ে আমার 

সদ শক রিড শি রপ্ত সপ ই জলা পন সস শা পি পতি লিপ সপ বা লেন 
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সপ্গানের মোগ্য। হইলেও রা তোমার জন্য তাহার 

সমাদর করি নাই ।” এই কয়টি কথ৷ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা 

যাইতেছে, অনাদৃতা হইয়াও কৌশলা। দশরথের হাদয়ের 
কহ খানি সনম আকর্ষণ কবিয্বাছিলেন । বাস্তবিক 

ইহা€ মত উচ্চ চনত রামায়ণে ও বিরল। 



দশরথ। 

মভারাজ দশরথ তাহার পিত। অজেলু এক মাত্র পুত্র! 

বি বাঁজকুমারা ইন্দুমতীর স্বয়ন্বর সভায় দেশ বিদেশ 

হইতে অনেক রাজা, রাজপুত্র ও ক্ষত্িয়কুমার নিমন্ত্রিত 

হইয়াছিলেন। ইন্দুমতী তাঁহাদের সকলকে অতিক্রম 
করিয়া যুব অঙ্জকেই মাল্য দিয়াছিপেন। দশরথ যখন 

শিশু, মহারাজ অজ এক দিন ইন্দুমতীকে সঙ্গে লইয়া 

তাহার রাজ উদ্ানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে 

দেবধি নারদ বীণা হস্তে আকাশ পথ দিয়া যাইতেছিলেন, 
তাহার বীণার অগ্রভাগে এক গাছি পারিজাত মাল ছিল। 

হঠাৎ সেই মাল! বীণাচ্যুত হইয়৷ ইন্দ্রমতীর গাত্রে পড়িয়া 

গেল। ইন্দুমতী সেই মাল৷ দেখিবামাত্র মুঙ্ছিত হইয়! 

ভূমিতে প্লুতিত হইলেন। অজের কাতর বিলাপে সকলে 
উপস্থিত হইয়। রাজ্জীর মৃচ্ছা দূর করিতে অনেক চেষ্ট! 
করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, পতি ও 

শিশু পুত্রকে শোকে ভাসাইয়া তিনি অকালে পৃথিবী 
হইতে চলিয়া গেলেন। এই শোকাবহ ঘটনার পর 

মহারাজ অজেরু জীবনের সুখ ও শাস্তি জন্মের মত বিনষ্ট 

হইল) তাহার পর তিনি যত, দিন জীবিত ছিলেন, 
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আব্র বিবাহ করেন নাই। তাহার হৃদয় এসহা শোকের 

অগ্সিতে অনবত জ্বলিত, সংসারের অন্ত কোন সুখ 

তাহার দগ্ধ হৃদয় জুড়ইতে পারে নাই ; প্রঙ্গাদের সুখী 

কর! ও মাতৃহীন পুত্রটিকে মাতার অধিক যত্ঠে পালন 

করা ইহাই তাহার শৌকভগ্ন জীবনের শেষ কাধ্য 

হইয়াছিল। 

পিতার মৃত্যুর পর দশরথ যখন অযোধার রাজ! 

হইলেন, তখন তিনি তরুণবয়ঙ্ক। যে যে গুণ থাকিলে 
প্রজাদের অনুরাগ আকর্ষণ করা যায়, তাহা ট্টাহাতে 

প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিন প্রজাদের সন্তানের ন্যায় 

পালন করিয়। তাহাদের এমন প্রিয় হইয়াছিলেন, ষে 

তাহারা তাহাকে দ্বিতীয় প্রজাপতির স্তায় জ্ঞান করিত। 

তিনি সত্যবাক্, ধর্দান্া এবং সাগরের স্তার গম্ভীর ও 

আকাশের ন্যায় নিফলঙ্ক ছিলেন। তাহার! প্রকৃতি এমন 

মধুর ও কমনীয় ছিল, যে এ পৃথিবীতে কেহ তাহার শক্র 

ছিল না, তিনিও কাহারও শক ছিলেন না। তিনি 

মুগয়া করিতে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং এমন পরাক্রম- 

শালী বীর ছিলেন, যে অনুর দমন করিতে দেবরাজ 

ইন্দ্র তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন! সুতরাং এই 
মধুর স্বতাঁব, বাধ্যবান্, তরুণ রাজা কেবল ঘে ভারতের 
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রাজন্যসমাজে প্রিয় ছিলেন, এমন নহে, দ্রেবরাজ্জের 

সতায়ও তাহার সমান প্রতিপত্তি ছিল, সেখানেও তিনি 

সাদর নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইতেন। 

একাধারে এত উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী হইয়াও এক 

দোষের জন্য দশরথের জীবন পরিণামে এমন শোচনীয় 

দুর্মতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহ স্মরণ করিতে হৃদ্বয়ে অতিশয় 
ঘঃথ উপস্থিত হয়। যাহ] লইয়া জীবনে সুখী হওয়। বাক 

ও অপরকে সুধী কর! যায়, তাহার চরিত্র ও ভাগ্যে সে 

সকলের কিছুরই অতাব ছিল না, কিন্তু যে আত্মসংযম 
উৎকৃষ্ট চরিত্রের ভিভি, যাহা মানব জীবনের প্রধান 

গৌরব, তাহ! দশরথের ছিল না। তিনি বাল্যে মাতৃহার! 
হইয়। ভগ্রন্থদয় পিতার অজত্র ন্মেহ ও অতুল বিভবে 
পালিত হইয়াছিলেন, এইজন্য কখনও আপনার কোন 

বাসন। সংযত বা ইচ্ছা রোধ কন্পিতে শিখেন নাই। 
চাহিবামাত্র বা অতাববোধের পূর্বেই তাহার সকল 
অভাব পূর্ণ হইয়াছে স্থৃতরাং দুঃখ কাহাকে বলে, তিনি 
তাহ। জান্িতন না। যখন যাহ! ভাল লাগিত, তাহাই 

করিতেন, মনের তালবাস। ভাহাকে যখন যে পথে লইয়। 

বাই, তিনি সেই পথেই ধাবিত হইতেন ) বিচার শি 
বা অপবের/সুথ ছুঃখের চিন্তা তাহাকে তাহা" হইতে 

২ 
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এ রাখিত না। 'গরন্রাভর বিরদ্ধে সংগ্রাম করির। 

রিত্রে যে বল জয়ে, তাহা সাহার ছিল না, কারণ 

£তব বিরুদ্ধে ভিনি কখনও চপিতে চেষ্ট। করেন নাই,. 

মেহজগ্য তাহার ইচ্ছাশাক্ত চিরদিন ভুর্্বল ছিপ, এই 

বল চিত্ততাতেই সাহার সব্বনাশ ঘটিল। 

মহারাজ দশরখের বছ মহিষা ছিলেন, কিন্ত তাহাদের 

কাহারও সন্ত/ন ছিল না। পুএশাভের আশায় অনেক 

ব্রত, পুজা ও দান করির। অবশেষে পুেষি যজ্ঞের পর 

€ল বয়সে তাহার চারি পুএ অঙ্সিল। ইহার পর ভাহার 

মনের আর কোনও আকাঙ্ষ। অপূর্ণ ছিল না। অনেক 

অদ্পাধনারর পর পুত্র লাভ করিরাছিণেন বলিয়া তাহার 

এনের সকল আসক্তি তাহাদের মধ্যেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ হইয়। 

প'ডুয়াছিন; বাস্তবিক পিতাতে এমন আঙ্গহার। গভীর 

খৎসল্য আর দেখ! যায় ন!। পরত্রীদিগের মধ্যে কৈকেয়ী 

'্দন তাহার সন্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন, পুএগণের মধ্যে 

£'যও তাহার সেইরাপ। কি তাহ! অপেক্ষ1 তাহার অধিক 

শ্রন ছিলেন। রামকে মুহুর্তের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল 

'কারতে তান অন্তরে ব্যথা পাইতেন। দ্রশরখের চরিত্রে 

পক্ষগাতিতা বড় প্রবল দেখা যার, যাহাকে যখন ভাল 

খ্খমতেন্ড তখন সম্পূর্ণরূপে তাহারই অনুরর্ত হ্ইয়। 

এ, রা রস ঢা পপ পর ৯ পারি শি পা শি ৯ শট সি পপ সই, পি পপ পি এজ 
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পড়িতেন; তীহার সকল ভালনাঁধা, তখন অপর 

স্মহভাঙ্জনদের নিকট হইতে সরিষা গিয। কেবল সেই 

বিশেষ ব্যক্তি উপরে প্রধল বগ্গার মত গিয়া! পড়িত। 

5:কপা ও রামতন্ছের প্রতি দশহুখের স্সেহের এইন্রপ 

গক্পাত ছিল । তাহার জেহের ছুর্ভাগ্য যে তাহা? 

মবাগেক্ষ। খ্রি পত্রীই ভাহার প্রাণ অথেক্ষ। প্রিয় গুজে 

অনানুষ পত্রত। করির়। ঠাহার ঘৃহা ঘটাইলেন। 

ধামের অভিষেকের সমুদয় আরোজন করিয়া দশরুণ 

+8& মনে কৈকেন্তাক্কে এই আশনা সংবাদ দিতে তাহা 

হে গিরাছিশেন। কৈক্েয়ী তখন তাহার শরনগুহে 

ছিলেন ন।) তাহার 'পিত্রালয়ের দাসী মন্থরার কুমন্ত্রণায় 
ক্রোধাগারে ছিলেন; তাহার পরামর্শে তিনি স্থির 

করিয়াছিলেন, অতিমান করির। রাজার উপর স্নেহের 

দাবীতে রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে পাঠাইবেন 

এখং ভরভক্কে অযোধ্যারু সিংহাসন দিবেন। 

রাজা ক্রোধাগ।রে গিরনা দেখিলেন। কৈকেমী 

আলুলাগ্মিত কেশে ভূমিতে পড়ির। আছেন। দশরথ 

উাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য কহিলেন) “আমি ও আমার 

ধাহ| কিছু সযুদায়ই তোমার, তুমি যাহা চাহ বলঃ, 

আমি এখন: তাহ! করিতে প্রস্থত -আছি।” “হুর্যচক্র 
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যত দৃর পর্য্স্ত আবর্তিত হয়, পৃথিবীতে তত দুর পর্যাস্ত 
আমার অধিকার ।” “আমি রাম অপেক্ষা পৃথিবীতে 

আর কাহাকেও অধিক ভালবাসি না, আমার জীবনের 

অবলন্বন সেই রামের শপথ, তুমি যাহ! চাহিবে দিব ।” 

রাজ! কৈকেযীকে প্রসন্ন করিবার জন্য এইরূপ নান! 

সান্ত্বনা! দিতে লাগিলেন, তখন টৈককেয়ী তাহার নিকট 

ছুই বর চাহিলেন, প্রথম, রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্ত বনে 

নির্বাসন, দ্বিতীয়) তবুতকে অযোধ্যার সিংহাসনে 

অভিষেক । 

এই ছুই ভয়ক্কর কথার অর্থ বুবিতে দশরথের 
কতক্ষণ লাগিয়াছিল, তাহ) আমর] বলিতে পারি না। 

কৈকেয়ীর মুখে বর প্রার্থনা শুনিয়। তিনি প্রথমতঃ 

চেতনাহীনের ন্যায় হইলেন, তাহার পর বহু ক্ষণ পরে 
ধীরে ধীরে যখন তাহার চেতন জন্মিল। তখন মুগ যেমন 

বাত্ীর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তিনি কৈকেয়ীঘ দিকে 

সেইরূপ চাহিয়া রহিলেন। প্রিয়তমা রাজ্জীর মুখের যে 

সৌন্দর্য ও ভাবের জ্যোতি? তাহার দৃষ্টি ও চিত্ত এত 
দিন মুগ্ধ রাখিয়াছিল, তাহা! আলেয়ার আলোকের মত 

নিমেষে অন্তহিত হইল। আজ তাহার নিকট কৈকেয়ীর 
যে যুর্ধি দৈখ। দিল, তাহা শ্রশান্চারিণী তভরবঁ, অপেক্ষাও 
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ভয়ানক। এই বিষম দৃষ্ত দেখিয়া দশরথ ভয়ে স্তপ্তিত 
হইয়া! পড়িলেন; প্বৃশংসে রাম মাতার মত সর্বদা 

তোমার সেবা করেন ও তোমাকে ভালবাসেন, তবে 

তাহার এই অনিষ্ট তুমি কেন ইচ্ছা করিতেছ ?” «আমি 
ম৷ জানিয়৷ আত্মবিনাশের জন্য তীক্ষুবিষা! বিধধরীর ন্যায় 

তোমাকে গৃহে আনিয়াছিলাম। আমি কৌশল্যা, 
সুমিত্রা অধিক কি, রাজজ্রী৷ বিদায় দিতে পারি, কিন্তু 

রাম তিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারিব না।” ছহায়। 

স্বর্গে যখন দেবতার আসিয়া! রামের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা 

করিবেন, তখন আমি তীহাদ্দিগকে কি কহিব ? আমি 

বহু দিন নিঃসস্তান ছিলাম, অতি কষ্টে রামকে পাইয়াছি, 
এখনে বল, আমি কিরূপে তাহাকে ত্যাগ করিব? রাম 

মহাবীর, কৃতবিদ্য, ক্ষমাশীল ও শান্তম্বতাব, আমি সেই 
পম্মপলাশলোচনকে কিরূপে বনবাস দিব? তিনি কখনও 

ছঃখের মুখ দেখেন নাই, জন্মাবধি স্থথে কাল হরণ 

করিয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে তাহার এই দুর্দশা স্বচক্ষে 

দেখিব?” “হূর্য্য ভিন্ন জগৎ থাকিতে পারে, জল বিহনে 
শশ্য বাচিতে পারে, কিন্তু রাম বিন! আমার দেহে জীবন 

থাকিবে না।” সমগ্র হৃদয় ও মন মধিত করিয়া 

দৃশরথের "[ধ দিয়! এই সক্চল করুণ বিলাশ উখ্িত 
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হইতে লাগিল। জগতের আর কেহ বুঝি সন্তানের জন্য 

এমন আর্ত বিলাপ করে নাই। আমার নির্বদ্ধিতা 

বশতঃ আমার প্রাণপ্রিয় পুত্রের আম] হইতে এমন 

দণ্ড হইল, শত বার দশরথের মনে এই কথা উদ্দিত হইতে 

লাগিল। রামের অভিষেক উপলক্ষে কত রাজা, রাজপুগ্র 

বারগণ, বিদ্বৎংজন, খষিকুল, সন্ত্রান্ত পৌঁরজন ও জানপদবর্গ 
নিমন্ত্রিত হইয়া উপনীত হইয়াছেন, সর্ধবঙনপ্রিয় 

রাজকুমারের অভিষেকের আনন্দে অযোধ্যা অধীর 

হইয়াছেন, কল্য প্রভাতে অভিষেক উপলক্ষে যে মহত 

সূতা হইবে, দশরথ তথায় কোন্ মুখে উপস্থিত হইবেন ? 

কোশপরাজের ভূবনব্যাপী সন্ত্রম কাল সকগের সম্মুখে 

ধুলায় লুষ্ঠিত হইবে। সর্বগুণে গুণবান নির্দোষ 

প্রাণপ্রিয় পুত্র অপরাধীর স্ায় দণ্ড তোগ করিতে গহন 

বনে গ্রবেশ করিবেন। যাহাকে চিরদিন পূর্ণ বিশ্বাসে 

অন্তরের সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন, তাহা হইতে এই 

অতাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইল? দশরথ আর সহ 
কৰ্িতে পারিলেন না, তপ্তশেল বিদ্ধের ন্যায় আকুল হইয়। 

তিনি যাতনায় লুষ্টিত হইতে লাগিলেন। রামের বিহনে 
কৌশল্যার বিলাপ পাঠ করিলে প্রাণ ব্যধিত ও অধীর 

হয়, কিম্তরাষের জন্য দশরপ্নের যাতনা স্মরণ করিলে চিন্ব 
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ক্ষোতে ও দুঃখে কেবল ব্যথিত নয়, ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। 

কৈকেয়ীর প্রার্থিত বর শুনিয়া অবধি মৃত্যু সময় পর্মান্ত 

দশরথের কি অসহনীয় যাতনা দিন কাটিয়াছিল, তাহা 

কল্পনা করিতেও শরীর বণ্টকিত হয়। সেই কালরাত্রি 

তারকাথচিত হইয়। শোভা পাইতেছিল। রাঙ্গা অঞুপুণ 

দর্টি আকাশে বদ্ধ করিয়া করযোড়ে কহিলেনঃ “হে 

নক্ষএরভূুষিতে জনি, আমি তোমার প্রভাত ইচ্ছ। কবি 

না। অথবা শীত্রই প্রভাত হও, প্রভাতে রাম বন গমন 

করিলে এবং আমার মৃত্যু হইলে যাহার নিমেতে আমাৰ 

এত ছুঃখ সহা করিতে হইতেছে, সেই নিন্য় নিষ্টুব 

কেকেয়ীর মুখ আর দেখিতে হইবে না।” ৃ 
পর দিন রূজনী প্রভাত হইল। কুলগুরু বশিষ্ঠ রামের 

অভিষেকের সমূদর আয়োজন করিচ রাজাকে সভাগতে 

আনয়ন করিতে সুমন্ত্রকে অভ্তঃপুরে পাঠাইলেন | সমন 

রাজার নিকট শিয়া বলিলেন, “ভগবান বশিষ্ঠ, স্বষ্ত, 
বামদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছেন, 

মহারাজ, রামের অভিষেকের আদেশ দান করুন।” 

তখন দশরথ কেবল কহিলেন,“নুমন্ত্র আমি সুন্দর রামকে 

দেখিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহাকে শীত্ব লইয়া আইস!” 

রাম আগসম। পিতাকে প্রণাম করিয়া তাহার সন্ধে 
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দিড়াইলেন। তখন দশরথ তাহার মুখের দিকে চাহিতে বা 

গাহাকে কোন কথ! বলিতে পারলেন না। কৈকেয়ীর 

মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রাম যখন সীতা ও লক্ষণের 

সহিত বনে যাইবেন বলিয়। পিতার নিকট অন্গুযতি 

চাহিলেন, তখন তিনি কহিলেন, “আমি বর দিয়! 

মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাকে পরাজিত করিয়া 
রাজ্য লও |” ' বাম বনে যাইবেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন, 
তাহা হইতে কখনও নিবৃত্ত হইবেন না, ইহা জানিয়। 
রাজ! আবার কহিলেন, পুত্র, তুমি বনে যাও, শীঘ্র 

ফিরিয়া আসিও, আমি তোমাকে সত্যত্রষ্ট হইতে 

বলিতে পারি না, তোমার পথ ভয়শুন্ত হউক। 

আমার এক অনুরোধ, তুমি আজ যাইও না, আমি ও 

তোমার মাতা আর এক দিন তোমার যুখ ভাল করির়! 

দেখিয়া লইব ও তোমার সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার 

করিব।” রাম সেই দিনই বনে যাইবেন বলিয়া 

বিমাতার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া পিতার 
এই অন্ভুরোধ রাখিতে পারেন নাই। বন্ধল পরিয়। 

ভ্রাতা ও সীতাকে লইয়া তিনি যখন রথে আরোহণ 
করিয়া বনে যাত্রা করিলেন, ব্বাজা ও মহিষী রথের 
,পশ্শাতে ধাবিত হইয়া "রথ "রাখ” “রথ রাখ” বলিতে 
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লাগিলেন। রাম স্ুমন্ত্রকে কহিলেন, “আমি এই দৃশ্ 

দেখিতে পারিতেছি না স্ুমন্ত্র, তুমি শীঘ্ব রথ চালাইয় 

লইয়া যাও।” রথ চলিয়া গেল। রাজা ভূমিতে যুচ্ছিত 

হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য লাভ করিয়। তিনি বাম পারে 

কৈকেয়ীকে দেখিয়। বলিলেন, "আমি পবিত্র অগ্নি সাক্ষী 

করিয়! তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে 

ত্যাগ করিলাম । তুমি অদ্য হইতে আমার স্ত্রী নও।” 

তাহার পর কাতরক্ে কহিলেন, পদ্বারদর্শিগণ, আমাকে 

রামের মাতা কৌশল্যার গৃহে লইয়া যাও; জামি অন্য 
কোথাও শান্তি পাইব না।” কৌশল্যার গৃহে গিয়া 
অনবরত কাদিতে কাদিতে রাত্রিতে দশরথের তন্দ্রা 

আসিল, তিনি অর্দরাচত্র জাগিয়া কৌশল্যাকে কহিলেন, 
“আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, রামের রথের 

পশ্চাতে আমার দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে, আমি সে দৃষ্টি আর 
ফিরিয়া পাই নাই, তুমি হস্ত দিয়! এক বার আঁমাঁকে 

স্গর্শ কর।” 

ছয় দিন পরে সুমন্ত্র শূন্য রথ লইয়৷ ফিরিয়া আসিল। 

নুমন্ত্রযুখে নির্বাসিত পুত্রের সমুদয় সংবাদ শুনিয়৷ দশরথ 

অবিরল অশ্রু বিসঙ্জন করিতে লাগিলেন, তাহার পর 

নুমস্ত্রকে৪কহিলেন, “আমায় শীদ্র রামের নিকট লবয়া 



খ্ঙ 

ই সিউল আপা ০ দত "ই তত আশিস শত জি রি লরি জাসদ 

যাও, আমি বাম ভিন্ন এক মৃহুর্তও ঝাচিতে পারিব না। 

আমার মৃত্যু নিকটে, ইহা হইতে শধিক দুঃখ কি. 

যে,আমি এই স্ময়ে রামের মুখ দেখিতে পাইলাম না।” 

রাম নির্বাসনের বঙ্ঠ রজনার অগ্ধ রাত্রিতে দশরথের 

জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল । বনু বৎসর পূর্বে তিনি না 
জানিয়। যে দুঙ্ষশ্নম করিয়াছিলেন, এই পুত্র শোক যে 

তাহারই মহা৷ প্রায়শ্চিত্ত, মৃত্যুর পুণব মুহুর্তে অনুতাপ 

দগ্ধ হৃদয়ে তিনি তাহ। বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি 

ভগ্রঘদয়ে কুদ্ধকঠে কৌশল্যাকে কহিতে লাগিলেন, 
“দেবি, তখন তোমার (ববাহ হয় নাই। আমি যুবরাজ 

ছিলাম ; তথন একবার বর্ধাকাল উপস্থিত হইণ । আোতের 

জল গৈরিক প্রত্ৃতি ধাতু যোগে কোথাও রক্তবর্ণ, 

কোথাও পাও্বর্ণ ও কোথাও ব। গেরিক বর্ণ হইয়া 

সর্পের ন্ান্ন বক্রগতিতে বহিতেছিল। মেঘমাল। 

আকাশে পোভা পাইতেছিল, সেই সময়ে এক দিন 

সায়ংকালে আমি ধনুক হস্তে সরযুর অবণ্যময় 

তীরে ম্গয়া করিতে গিয়াছিলাম। প্রত্রবণ হইতে 

এক খধিকুমার কুস্ত জঙ্গে পূর্ণ করিতেছিলেন? হস্তী 

জলক্রীড়া করিতেছে ভাবিয়! আমি শব্ধ লক্ষ্য করিয়া! সেই 

পিক বাণ নিক্ষেপ করিশ্লাম়। পর মূহুর্তে 'যন্ু্যকঠে 



চি 

শশা রন এন রও পর রি এজ ক, বউ সন 

কাভর হাহাকার ধ্বনি শুনিতে পাইলাম । তিনি আমার 

শরে আহত ও জলে পতিত হইয়া কহিলেন, “আমি এক 

জন তাপস, কি কারণে আমার উপরে শন্ত্র পতিত হইল 

আমি বাত্রিকালে নিজ্জন নদীতে জল লইতে 

আসিয়াছিলাম, এ স্ময়ে কে আমায় শর প্রহার বরিল ? 

আমি বনমধ্যে বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করি, আম 
মন্তকে জটাভার বহন করিতেছি, বন্কল ও চন্মহ আমার 

পরিধান, আমাকে বধ করিতে কাহার ইচ্ছা হইল! 

আমি কাহার কি ক্ষতি করিয়াছিলাম? গ্রাণনাশ হইল 

বলিয়। আমি অনুতাপ করি না; আমার মৃত্ঠুতে আমার 

বদ্ধ পিতাযাতার যে ছৃর্দশ! হইবে, তাহা ভাবিয়াই আমি 

দুঃখিত হইতেছি। হায়, এক শরে আমরা সকলেই হত 

হইলাম | 

দেবি, সেই রাত্রিতে তপস্বী মুখের এইবূপ করুণ 

বাক্য শুনিয়া আমার হস্ত হইতে শর ও ধনুক ভূমিতে 

পড়িয়া! গেল । আমি অত্যন্ত ভীত ও শোকে আকুল হইয়। 

্বর লক্ষ্য করিয়া! তথায় গিয়া দেখিলাম, সরযু তীবে এক 

অন্ন বয়স্ক তাপস শর বিদ্ধ হইয়৷ ভূমিতে পতিত আছেন । 

তাহার জটা সকল বিক্ষিপ্ত, শরীর ধুপিলিগ্ড ও রক্তাক্ত, 
জলপুর্ণ ক্/ নিকটে ভূমিতেন্পতিত রহিয়াছে ।" 

৯ এল, পপ পানিও, 



২৮ 

০ ১ চি 

মেই তরুণ তাপস আমাকে সম্মুখে দেখিয়া কঠোর 
বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আমি বনধাসী, 

পিতামাতার জন্য জল লইতে সরযুতে আসিয়াছিলাম ; 

তুমি কেন আমায় আখাত করিলে? আমি তোমার কি 

অপকার করিয়্াছিলাম? তুমি এক শরে আমায় বিদ্ধ 

করিয়া আমার অন্ধ পিতা মাতারও প্রাণনাশ করিলে । 

তাহারা অন্ধ ও পিপাসার্ হইয়া নিশ্য়ই আমার 

প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি এই পথ দিয়া যাও, আমার 

পিতার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। তোমার সুতীক্ষ শর 

আমার মর্শদেশে অতিশয় যাতনা দিতেছে অতএব 

তুমি, এখনই আমার বক্ষ হইতে শল্য তুলিয়! লও |; 

দেবি, মুনিকুমার এই কথ! কহিলে আমি তাহার বক্ষ 

হইতে সাবধানে শর তুলিয়া লইলাম, তখন তাহার 
সর্ব শবীন্ন কীপিতে লাগিল, তাহার নয়ন ছুইনি উর্ধে 
আবর্তিত হইয়! গেল, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়] প্রাণত্যাগ করিলেন। দেবি, না জানিয়া এই 

মহাপাপের অনুষ্ঠান করি আমার মনে অতিশয় অনুতাপ 

উপস্থিত হইল। কি করিব ভাবিতে তাবিতে অবশেষে জল 

পূর্ণ কলস লইয়৷ নির্দিষ্ট পথ দিয়া তরুণ তাপসের পিতার 
আশ্রমেশ্রবেশ করিলাম |: গিয়া দেখিলাম; হর্ধ্বলঃ অন্ধ 



হন 

ূ তাপস দম্পতি ছিন্পক্ষ পক্ষীযুগলের মত বসিয়া আছেন। 

'স্টাহারা পুত্র কখন জল আনিবে সেই আশায় ছিলেন। 
দেবি, একেত আমি ভীত ও শোকার্ত ছিলাম, আশ্রমে 

গ্রবেশ করিয়! আমার আবরও অধিক ভয় ও শোক হইল। 

অনন্তর মুনি আমার পদশব্দ শ্রবণ করিয়। পুল্র শ্রমে 

কহিলেন, “বৎস, তোমার এত বিলম্ব হইল কেম? তুমি 

শীপ্ব জল আন। তুমি জলে ক্রীড়া করিতেছিলে বলিয়া 

আমর] কত ব্যস্ত হইতেছি। আমর! যদি তোমার কোন 

অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকি, তুমি কিছু মনে করিও না। 

তুমি এই গতিহীনদিগের গতি ও চক্ষুহীনাদ্গের চক্ষু। 

আমাদের জীবন তোমাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ।” 
আমি তখন কহিলাম, হে তপোধন, আমি আপনার পুত্র 

নহি, দশরথ নামক ক্ষত্রিয়; আমি না জানিয় আপনার 

পুত্রকে বিনাশ করিয়াছি।” এই বলিয়া তাহাকে সমুদয় 
ঘটন। অবগত করাইলাম। আমি অধোমুখে করযোড়ে 

সবিনয়ে মুনিকে এই কঠোর কথা শুনাইলে তিনি 

কহিলেন, "তুমি যদি আসিয়া আমাকে এই সংবাদ না 
জানাইতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক মহত্র অংশে 
বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এখন তুমি আমাদের সেই খানে 

 লইয়! চল / অনন্তর আমি স্বযু তীরে লইয়া গিস্তা তাহা” 



৩৩ 

৪৬৯০ এও ভি অস্ত ও পপ শা পপি পি পনি পপ অসশ রর চা লা শি আপা পি এবি পরই জর 

দিগকে তরুণ তাপসের মুতদেহ স্পণশ করাইলাম। ম্পর্ণ 

করিবামাত্র ঠাহার! পুত্রের শবের উপর পতিত হইলেন। 

পরে মুনি সকাতরে কহিতে লাগিলেন, বৎস ভূমি 

আমায় অতিবাদন করিতেছ না কেন? কি নিমিতই 

ব৷ ভূতলে শয়ন করিয়! আছ? তুমি কিরাগ করিয়! 

আছ? আমিযদি তোষর অহ্রিয় হইয়া থাকি, তবে 

তোমার এই ধাশ্শিক মাতার দ্বিকে দৃষ্ট কর। আমি শেষ 
রাত্রিতে কাহার প্রিয় কথন্বরে শান্তর আবৃত্তি শুনিয়া প্রাণ 

শীতল করিব? সম্ধাবন্দনার পর অগ্নি জালিয়া কে আমায় 

গান করাইবে? আর কে কন্দমূল ওফল আহরণ করিনা 

আমাদিগকে প্রিত্ন অতিথির মত তোগ্ছন করাইবে? 

বৎস, তুমি বমালম্ে একাকী যাইও না, কল্য আমাদের 

উভয়ের সঙ্গে তথার যাইও । আমি যম/লয়ে গিয়া যমের 

সহিত সাক্ষাৎ করির। এইরূপ কহিব, 'ধর্মরাজ। আমাকে 

ক্ষম! কর, আমার এই পুত্র আমাদিগকে তরণপোষণ 

করুণ ; তুমি লোকপাল, অতএব অনাথের অক্ষয় অভর 

দক্ষিণা দান করা তোমার কর্তব্য হইতেছে । মুনি 

এইরূপ বিলাপ করিয়া আমায় অভিশাপ দিলেন, যে 

পপুত্রশোকে যেমন আমার প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, 

“তোমাকেও সেইব্্রপ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ্$ করিতে 



৩১ 

হইবে। এই ধলিয়া! তিনি পত্রীর সহিত পুত্রের চিতায় 
গণ বিষঞ্ন করিলেন |” 

ব্ছ বংসর হইল এই শোকাবহ ঘটন! ঘটয়াছিল 

আঙ্জ পুত্র শোক কিঃ তাহ। বুবিধ। দশরথের স্বৃতিতে সেই 
করুণ দৃষ্ঠ উদ্দিত হইল। অজ্ঞান তাবশতঃ মৃনি কুমারকে 
হতা। করিস্বাছিলেন বসিয়া বিধাতার হ্যা দে তাহার 

বে পুঞ্রশেকে গ্াণ বিয়োগ থখটিতেছে, তিনি তাহা সুণ্পষ্ট 
বুঝতে গারিলেন। তিনি কাপধিতে কাদিতে 

কোৌশল্যাকে কহিলেন, “দেবি, পুত্রশোকে আমার প্রাণ 
বিয়োগ হইত্বে। আম তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, 

তুমি আমাকে স্পর্শ ক41” তাহার পর কহিলেন, “এখন 

রাম যদি আগিয়] আমার একবার স্পর্শ করেন এবং যদি 
তিনি আমার ধন ও যৌবরাজ্য গ্রহণ করেন, তবে বোধ 
হয়। জামি বাচিতে পারি। আমি রামের প্রতি ভাল 

ব্যবহার করি নাই, কিন্তু তিনি আমার প্রতি যেরূপ 

আচরণ করিরাছেন, তাহ তাহারই উপবুক্ত হইয়াছে। 

ইহার পর গুরুতর দুঃখ কিঃ যে আমি মৃত্যু নময়ে ধাশ্মিক 

ও সত্যপরায়ণ রামকে দেখিতে পাইব না। চতুর্দশ 

বৎসর পরে ধাহার1 রামের কুগুলযুক্ত যুখ দেখিবেন, 

তাহার। দেবতা, আমি আর ,দেখিতে পাইলাম না।” * 
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গভীর রজনীতে এইবূুপ বিলাপ করিয়া “হা পুত্র" 

“হা রাম” বলিতে বলিতে দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন। 

তাহার অন্ুতাপদগপ্ধ পীড়িত হৃদয় বাম বনে যাইবার ষষ্ঠ 

রাত্রে চির শান্তি লাত কবিল। 



ভরত । 

লক্ষমণ রামকে বলিয়াছিলেন, ণ“দশরথ ধাহার স্বামী, 

সাধু ভরত ধাহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এমন নিষ্ঠুর কেন 

হইলেন ?” ভরতের চরিত্র আলোচন! করিয়া আমাদের 

মনে এই প্রশ্ন উদ্দিত হয়, কৈকেয়ী ধাহার মাতা, তিনি 
এমন দেবছুলতভ সাধুতা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন। 
বাস্তবিক এমন উন্নত, এমন নিদ্দোব, এমন স্বার্থশুন্ঠ 

চরিত্র জগতে অতি অল্প দেখা গিয়াছে । এই নিফাম 
সন্ত্রাসী রঘুকুলের অনেক পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের 

কুল শোভিত করিতে যেন, তথায় জন্ম লইয়াছিলেন। 

বাহার যৌবরাজ্যে অভিষেকের সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত, 
সেই সর্বজনপ্রিয় রাজপুত্র নিরপরাঁধে হঠাৎ দীর্ঘকালের 

জন্য বনবাসের প্রেরিত হইলেন, এই বিষম অন্যায় দেখিয়া 

অযোধ্যাঁর রাজভবন ও নগরে যে ভীষণ ক্রোধ উৎপন্ন 
হইয়াছিল, তাহাতে সকলের প্রদীপ্ত রোব এই নিরপরাধ 
রাজকুমারের উপর পতিত হইয়াছিল। কৈকেয়ী পুত্রের 
জন্য রাজ্য লইতে ইচ্ছা করিয়। অযোধ্যা যে বিষম 
ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেরই মনে 

এই সন্দেহ হ/য়াছিল, যে দুরে মাতুলালয়ে থাকিয়! ভরত 
৮৬ 



৩৪ 
শাসিত ওটিসি 

রাজ্য পাইবার লোভে মাতাকে এমন ভয়ঙ্কর কার্যা 

করিতে উত্তেজিত করিয়াছেন। রাম বনে গেলে রাজ। 

দশরথ কৈকেয়ীর উপর ক্রোধ করিয়া অথব। ভরত সমুদয় 
অনিষ্টের মূল ইহা সন্দেহ কবিয়া। কীহাকে ত্যাজ্য পুত্র 
ও পিতার অস্ত্যেষ্িক্রিয়ার অধিকারী নহেন বলিয়। 

শিয়াছিলেন। রাম বনে গেলে 'প্রজাগণ «ঘতকের নিকটে 

পণুগণের ন্যায় আমরা ভরতের নিকটে বদ্ধ হইলাম” 

খলিয়। কাদিয়াছিল। মাতা হইয়াও কৈকেয়ী আচরণ 

দোষে ভরতের এমন পরম শক্র হইয়! উঠিয়াহিলেন। 

এইরূপে সকলের সন্দেহের ভারে ভরতের জীবন ঘোর 

বিষাদময় হইয়া! উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার চরিত্র 

এমনই উন্নত ও পার্ধিবতার লেশমাত্রহীন, ষে পন্মের মুণাল 

যেমন শুভ্র পন্মটিকে কর্দমের বহু উর্ধে তুলিয়৷ ধরে, 
সেইরূপ তাহ! তাহাকে সকল সন্দেহের মলিনতা হইতে 
অনেক উচ্চে রক্ষা করিয়াছিল। | 

প্রভাতে ছুংস্বপ্প দেখিয়া ভরত নিদ্রা হইতে উঠিয়। 
ছিলেন, তাহার মাতার বাজ্যলোভ অযোধ্যায় যে 

বিষম অনর্থ উপস্থিত ফরিয়াছিল, তাহার মনে যেন 

তাহারই কৃষ্ণ ছায়! পড়িয়াছিল। এমন সময়ে অযোধ্যা 

* হইতে , দৃতগণ তাহাকে, লইতে আসিল; বহু দেশ, 
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রি 

নদ, নদী, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে 
অযোধ্যার চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি দেখিতে পাইলেন । 

অযোধায় আসিলেন ভাবিয়। তাহার মনে যে আনন্দ 

হইয়াছিল, উহার অবস্থা দেখিয়। তাহার অন্তরের সে ভাব 

দুর হইল। তিনি ভীতকণ্ে সারথিকে জিজ্ঞাসা কন্পিলেন, 

“সারথি, ইহা যে অধোধ্যার মত বলিয়া হয় না। নগরীর 
সেই তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? এখানে বেদপাঠে 

নিঘুক্ত ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর ও কার্য্যব্যস্ত নরনারীর কোলাহল 

নাই। যে সকল প্রমোদ উদ্যানে রমণী ও পুরুষগণ একত্রে 

শ্রমণ করিত, তাহ! পরিত্যক্ত দেখিতেহি | রাজপথ চন্দন 

মিশ্রিত জলে পধিত্র হয় নাই, রাজপথে রথ, হস্তী, অব 

দেখিতেছি না। দ্বার সকল অবদ্ধ, শোভাহীন রাজপুরা 

যেন উপহাস করিতেছে ।” সত্যই অযোধ্যার শোভা 

অন্তহিত্ত হইয়াছিল। বিপণী সকল রুদ্ধ, রাজপথ দিয়! 

কেহ চলিতেছে না, অযোধ্য! রামকে হারাইয়া যেন 

পুত্রহীনা৷ রাজমহিধী কৌশল্যার দশ! প্রাপ্ত হইয়াছে। 

ভরত অযোধ্যার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন, তিনি 

উৎকষ্টিত চিতে ধীরে ধীরে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। 

কৈকেয়ী পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, 

রাম বনবান গিয়াছেন .পর* অয্মেধ্যানগরী ও” কোশল 
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রাজের প্রাসাদ তাহার নিকট সর্পপূর্ণ রসাঁতলপুরীর মত 
হইয়! উঠিয়াছিল ; কৈকেয়ী ভরতকে পাইয়া তাবিলেন, 
এই শক্রপুরীর মধো এত দিনে এক জন মিত্র পাইলাম । 

ভরত মাতাকে পিতা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 

বলিলেন, “সর্ব জীবের যে গতি, তোমার পিতা তাহাই 
প্রাপ্ত হইয়াছেন।” এই সংবাদে ভরত মৃচ্ছা প্রাপ্ত 
হইলেন। তাহার পর জ্ঞান লাভ করিয়া কহিলেন, 

“পিতার যে হস্ত কার্য্য করিয়! ক্লান্তি বোধ করিত না, 

আমি তাহার সে হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব ?” 
এই বলিয়া তিনি কীদিতে লাগিলেন। তাহার পর 

পুনরায় মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রাম কোথায় 

আছেন? এখন পিতার অভাবে যিনি আমার পিতা) 

যিনি আমার বন্ধু, আমি ধীহার ভৃত্য, সেই রামচন্দ্রকে 

দেখিতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে ।” মাতা. যখন 
কহিলেন, যে রাম, সীত। ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত 

হইয়াছেন, তখন ভরত বহক্ষণ স্তম্তিত হইয়া রহিলেন, 

তাহার পর জিজ্ঞাস। করিলেন, "রাম কি কোন ব্রাহ্মণের 
ধন হরণ করিয়াছেন? তিনি কিবিনা দোষে কাহারও 
উপর উৎপীড়ন করিয়াছেন? বা অন্ত কোন মহাপাপ 
করিয়াছেন? কেন তীহার 'এই নির্বাসন দল 7 এ 
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সি 

কৈকেয়ী বলিলেন, "রাম এ সকল কিছুই করেন নাই।* 
এই বলিয়! তিনি আনন্দিত মনে পুত্রের রাজ্য লাঁতের 
জন্য যাহ! করিয়াছেন, সমুদয় সবিষ্তারে কহিয়া৷ কহিলেন, 

“এই নগরী ও সামাজ্য এখন তোমারই হইয়াছে, তুমি 

শোক ত্যাগ করিয়! ব্রাঙ্ষণগণের সাহায্যে মহারাজের 

অন্ত্যেষ্টি কাধ্য করিয়। রাজ্যে অভিষিক্ত হও ।” 
এই ভয়ানক সংবাদ শুনিয়া ভরত ক্রোধ, লজ্জা ও 

ছুইথে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন এবং মাতাকে কুুদধ 
কণ্ঠে অতিশয় ভতৎ্পনা। করিতে লাগিলেন। তিনি 

কহিলেন, “আমি বুঝিলাম, তুমি অশ্বপতির কন্যা নহ, 

আমাদের কুলক্ষয় করিবার জন্য তাহার বংশে রাক্ষসী। 

তোমা হইতেই মহারাজ দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন। 

রাজকুমারদিগের মধ্যে জ্যে্ঠই রাজা হন, এই ব্যবহার 

সকল রাজকুলে, বিশেষতঃ ইক্ষাকুদের বিশেষ আদরণীয়, 

তুমি রাজবংশে জন্মিয়াও সে রাজধর্ম জান না? তুমি 
আঘার প্রাণাস্তকর বিপদ্দ উৎপন্ন করিয়া, আমি কোন 
মতেই তোমার ইচ্ছা! পূর্ণ কুরিব না, সকলের প্রিয় 
রামকে ফিরাইয়৷! আনিয়া আমি তাহার দাস হইয়া 

থাকিব।” এই বলিয়া ভরত অস্কুশাহত বন্য হস্তীর 

সথায়। করুক পের তায় ঘন ঘননিঃখাস পরিত্যাগ" করিতে 
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লাগিলেন। তাহার চক্ষু ক্রোধে বক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, 
তিনি শরীরের সকল অলঙ্কার দূরে ফেলিয়া ভূতলে 
পতিত হইলেন। অনস্তর বহু ক্ষণের পর চেতন৷ পাইয়া 

অযাত্যগণের মধ্যে কহিতে লাগিলেন, “আমি কখনও 

রাজ্য কামন! করি না এবং বরাজ্য লইবার আশায় মাতাকে 

উত্তেজিত করি নাই। আমি শক্রদ্দের সহিত অতি দূর 

দেশে বাস করিতেছিলাম, সুতরাং মহারাজ যে অভিষেকের 

করন! করিতেছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই এবং 

লক্ষণও জানকীর সহিত আধ্য রাম যেরূপে নির্বাসিত 

হইয়াছেন তাহাও জানি না।” অন্য গৃহ হইতে দেবী 
কৌশল্যা তন্ততের কণ্ঠের স্বর শুনিয়। স্ুুমিভ্রাকে 
কহিলেন, «দেখ, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছেন, 

আমি তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব।” এই 

বলিয়া কৌশল্য। বিবর্ণযুখে কম্পিত দেহে ষথায়, ভরত 
সেই দ্বিকেই চলিলেন, ভরতও তখন তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে শক্রত্নের সহিত তাহার গৃহে যাইতে 
ছিলেন। পধিমধ্যে তাহাকে দেখিয়। কাদিতে কাদিতে 
তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন কৌশল্যা কাদিতে 
কাঘিতে ভরতকে কছিতে লাগিলেন, “বৎস, তুমি রাজ্য 

চাহিয়া ছিলে, এক্ষণে নিষণ্টরে তাহা ॥ তোমার 
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মাতা অতি নিষ্ঠুর উপায়ে উহা! লইয়াছেন। বৎস, রাম 
যেখানে তপস্তা করিতেছেন, তুমি আমাকে তথায় লইয়া 
চল। দেখ, এই ধনধান্পুর্ণ বিশ্তীর্ণ রাজ্য, যেখানে অনেক 

অশ্ব ও হস্ভী আছে, তাহা এখন তোমারই হইয়াছে ।” 

কৌশল্যার এই কঠিন তিরঙ্কার শুনিয়া ক্ষত স্থানে 
সুচি বিদ্ধ করিলে যেমন বেদন। হয়, ভরত সেইরূপ ব্যথিত 

হইলেন এবং তাহার চরণে পতিত হইয়া অনেক ক্ষণ 
নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন ; তাহার পর 

করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, “আমি এই বৃত্তাস্ত কিছুই 

জানি না, আপনি অকারণে কেন আমায় তিরঙ্বার 

করিতেছেন? তাহার প্রতি আমার ভালৰাস! কত 

গভীর, তাহা কি আপনি জানেন না? অধিক কি 

কহিব, রাজা, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধকে বধ করিলে যে পাপ 

হয় এবং ভৃত্য ত্যাগে যে পাপ হয়, রামকে যে বনে 

পাঠাইয়াছে, তাহার তাহাই হউক। সেই পামর দেবগণ, 
পিতৃগণ এবং পিতামাতার শুশ্রষা ষেন না করে। সে আজ 

সাধুগণের লোক, সাধুগণেরঞকীরতি এবং সাণুজনের কার্য্য 

হইতে ভ্রষ্ট হউক । যে পানীয় জল দূষিত করে, যে বিষ 
দান করে, জল থাকিতে যে তৃষ্ণার্তকে জল ন৷ দেয়, 

তাহার ধে/পাপ, তাহাই তাহার হুউক।” রাজকুমার 



তরত এইরূপ নান! শপথ করিয়! দেবী কৌশল্যাকে সাস্মনা 
পূর্বক বিষঞ্ন মনে ভূমিতে পতিত হইলেন। 

তখন পতি পুত্র শোকে কাতরা কৌশল্যা তরতকে 
কহিলেন, “বৎস, তুমি এইরূপ শপথ করিয়! আমার অন্তরে 
মন্দ বেদন। দিতেছ, এখন আমার ছুঃখ আরও প্রবল 

হইয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে তোমার স্বভাব ধর্াপথ হইতে 

এষ্ট হয় নাই। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যদ্দি সত্য হয়, 
তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সাধুলপোক প্রাপ্ত হইবে” 

এই বলিয়। কৌশশ্য: ভ্রাতৃবৎসল তরতকে কোলে লইয়া 
কাদিতে লাগিলেন । 

পরদিন প্রভাতকালে বশিষ্টদেব ভরতকে কহিলেন; 

“রাজকুমার, আর শোক করিয়াকি হইবে । রাজ! দশরথের 

দেহ দাহ করিবার সময় হইয়াছে, এখন তুমি তাহারই 

আয়োজন কর।” তখন ভরত বশিষ্ঠকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 

করিয়া পিতার প্রেতরুত্য করিতে উদ্ভোগী হইলেন। 

দ্শরথের শব তৈলদ্রোণী হইতে উঠাইয়। ভূমিতে স্থাপন 
করিলেন। দশরথকে দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি 

নিদ্বা যাইতেছেন। পরে তরত নানা বত্বখচিত উৎকুষ্ট 
শয্যায় পিতার শব স্থাপন করিয়া দীন মনে কহিতে 

শ্রীগিলেন্) “পিতঃ, আমি প্রবাসে ছিলাম; তথা হইতে 
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আসিবার পূর্বে রাম ও লক্ষমণকে নির্বাসনে পাঠাইয়া 
আপনি কি অন্ঠায় কার্য করিয়াছেন রাম বনে গিয়াছেন 

আপনিও পরলোকে প্রস্থান করিলেন, এখন আর কে স্থির 

মনে প্রজাপালন করিবে ?" 

তাহার পর অগ্নিগৃহ হইতে যে অগ্নি রাঙ্জার অগ্রে 
বাহির কর! হইয়াছিল, খত্বিক ও যাজকেত্রা বশিষ্ঠের 
আদেশে বিধান মতে তাহাতে আহুতি দিতে লাগিলেন । 

ভূতের দশরথের শব শিধিকাঁয় আরোপণ করিয়া 

অশ্রপূর্ণ নয়নে ও শুন্য মনে তাহা সরযুর তীরে লইয়া 
চলিল। যাইবার পথে বু লোক স্বর্ণ রৌপ্য ও বিবিধ 
বস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে যাইতে 
লাগিল। চন্দন, অগুরু, গুগৃগুল প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য এবং 

সরল, পন্মক ও দেবদারু কাষ্ঠে চিতা রচিত হইয়াছিল, 
খত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া! রাজ দশরথকে এ চিতায় স্থাপন 

করাইলেন এবং জলন্ত অগ্রিতে আহুতি দিয়া তাহার 

পরলোঁকের মঙ্গলের জন্ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। 

সামবেদ গায়কের! সাম গানে প্রন্বত হইলেন। রাজ 
মহিষীর! বৃদ্ধগণে বেষ্টিত হইয়া যান ও শিবিকায় তথায় 

উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহারাও খত্বিকগণের সহিত 

রাজার চিতা প্রদক্ষিণ করিতেল্লাগিলেন। র 



৪২ 
শা শিস আজ 

রাজ! দশরথের প্রেতকৃত্যের চতুর্দশংদিবসের প্রত্যুষে 
ব্রাজ্যের অনেক বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া ভরতকে 

কহিলেন “রাজকুমার, যিনি আমাদের রাজ। ছিলেন, সেই 

মহীপাপ বাম ও লক্্ণকে নির্বাসনে দিয়া পরলোকে 
গিয়াছেন' অতএব তুশি এখন আমাদের রাজা হও। 

পৈতৃক রান্্য গ্রহণ করিয়া তুমি আমাদিগকে অরাজকতা 

হইতে উদ্ধার কর ।” 

অনস্তর যে দ্রিন অভিষেকার্থে নান্দীমুখ প্রভৃতি কার্যের 

অনুষ্ঠান হইবে, উহার পূর্ব. রাত্রির শেষ ভাগে সত ও 
মাগধেরা। শুভস্থচক স্ততিগানে ভরতের স্ততি আর 

করিল। তরত জাগরিত হয়া শোকার্তচিত্তে বাদক 

দিগকে কহিলেন, তোমর! নিবৃত্ত হও, আমি রাজ! নহি।” 

পরে শক্রত্নকে কহিলেন,“দেখ, আমার মাতার জন্যই ইহারা 

এমন অনুচিত কার্য্যে রত হইয়াছে এবং রাজ। ,দশরথ 

আমার উপর ছুঃখভার দিয়! স্বর্গে গিয়াছেন। এখন 

সেই ধর্মরাজের ধর্মযূলা রাজলম্মী ভ্রোতের উপর 
কর্ণধারহীন নৌকার মত ভর করিতেছে । যিনি আমাদের 

প্রভূ, আমার জননী ঠাহাকে নির্বাসিত করিয়াছেন। 

তিনি ধাকিলে এমন বিশৃঙ্খল! ঘটিত না।” 

অনন্তর বশিষ্ঠ শিব্যগণনহ নুবর্ণনির্ষিত  মণিখচিত 
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সতায় প্রবেশ পূর্বক হেমময় পীঠে উপবেশন করিয়! 
দুতদিগকে কহিলেন, “তোমরা ভরত, শক্রঘ, ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনাপতি ও অন্ঠান্ত রাজপুত্রদিগকে শীত 

এখানে লইয়া আইস।” 
ধীমান ভরত শক্রত্ের সহিত সেই সভায় প্রবেশ 

করিলে ধর্মমত বশিষ্ঠ প্রজাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
ভরতকে মুছু বাক্যে কহিলেন, “বৎস, রাজা দশরথ সত্য 

পালনরূপ ধর্মসাধন করিয়া এই ধনধান্তপূর্ণ বস্ুমতী 
তোমায় অর্পণ করিয়া হবর্গে গিয়াছেন। সত্যপরায়ণ রাঘও 

সাধুগণের ধর্ম স্বরণ করিয়া তাহার আদেশের উপযুক্ত 
কাধ্য করিতেছেন। এখন তুমি অভিষিক্ত হইয়া পিতা! 

ও ভ্রাতার প্রদত্ত রাজ্য সুখে ভোগ কর। উত্তর, দক্ষিণ 

পূর্ব ও পশ্চিম দেশের রাজগণ এবং হ্বীপবাসী ও সামুগ্রিক 

বণিকেক্! তোমার জন্য অসংখ্য ধন রত্ব আনয়ন করুক ।” 

বশিষ্টের এই কথা শুনিয়া ভরত শোকে অতিশয় 
কাতর হইয়া! বাম্পগদৃগদৃকণ্ঠে কলহংস ম্বরে কহিতে 

লাগিলেন, “হে তপোধন, যিনি এব্রঙ্গচর্য্ের অনুষ্ঠান ও 

অধায়নান্তে দ্বান করিয়া ছেন, সেই রামের রাজ্য আমার 
সায় ব্যক্তি কিরূপে গ্রহণ করিবে? আমি রাজ দশরথের 

পুর হইয়া কিন্ধুপে জ্যোষ্টের রাজ্য অপ্হরণ করিব ?' এই 



রাজ্য ও আমি উভয়েই রামের । দিলীপ তুল্য, নহুষের স্ায় 

আধ্য রাম আমাদের জ্যেষ্ঠ এবং সর্্াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; 
পিতার মায় তিনিই এই রাজ্য গ্রহণ করিবেন। আমার 

মাতা যে অসৎ কাধ্য করিয়াছেন, আমার তাহাতে 

অভিরুচি নাই। আমি এই স্থান হইতেই সেই বন 

ুর্স্থিত রামকে কৃতাঞ্জলি হইয়! প্রণাম করি। তিনি 
রাজ্যের রাজা, তিনি ত্রিভুবনেরও রাজা, অতএব আমি 

তাহার অন্থসরণ করিব।” তরতের মুখে এই ধন্মান্গত 

মধুর শুতবাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত সতাস্থ সকলের 

টক্ষে আনন্দাশ্র প্রবাহিত হইতে লাগিল। 

এই বলিয়া তরত সুমন্ত্রকে কহিলেন, “আমি আদেশ 

করিতেছি, তুমি শীন্র গিয়া অরণা যাত্রা ঘোষণ! কর এবং 

শীপ্র এই স্থানে সৈন্ঠগণকে আন। চতুরন্গ সৈম্ত সুসজ্জিত 

কর,আমি স্বয়ং যাইয়। বন হইতে রামকে আনয়ন করিব। 

অভিষেকের জন্য যে সকল সামগ্রী আহরণ কর হইয়াছে, 

রামের জন্ত সে সকল অগ্রে লইয়। যাইব এবং বন মধ্যেই 
তাহাকে অভিষিক্ত করিয়। যজ্ঞশালা! হইতে যেমন অগ্নি 

আনয়ন করে, তাহাকে সেইরূপ আনিব ।” 

ভরত কুলগুরু বশিষ্ঠ, মাতৃগণ, 'অমাত্যবর্গ ও 

অযোধ্যার প্রজাদের লই! ব্বামকে ফিরাইয়। আনিতে 
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চলিলেন। অনস্তর তাহারা বহুদূর অতিক্রম করি? 
শূঙ্গবের পুরে গঙ্গার নিকটবর্তী হইলেন। নিষাদপতি 
ওহ স্থানে রাজ্য করিতেন। ভরত সসৈন্যে ভাগীরথীর 

কূলে সেই দ্বিন বিশ্রাম করিলেন। নিষাদপতি গুহ 
গঞ্গাতীরে ভরতের সৈন্ের সমাবেশ দেখিয়। মনে 

তাবিলেন, ইনি নিশ্চয়ই নির্বাসিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ 

কিয়! নিপ্ণ্টকে রাজ্য করিবার ইচ্ছ। করিয়াছেন, অতএব 

তাহার পথে বিদ্ব উপস্থিত করিতে হইবে । এই ভাবিয়া! 

নিষাদপতি আপনার জ্ঞাতিদ্রিগকে ভাগীরথীর উপকূলে 

সশস্ত্র অবস্থান করিতে কহিয়া মাংস, মধু ও মৎস্য উপহার 

লইয়! তরতের নিকটে চলিলেন। গুহ তাহার উপহার 

ভরতের নিকটে অর্পণ করিয়া কহিলেন, “"রাজকুমার, 
এই রাজ্য তোমার গৃহ বিশেষ, তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে বাস 
কর, তেঙ্মার সৈন্ঠের! আজি আহার করিয়। কল্য প্রভাতে 

যাত্রা করিবে ।” ভরত কহিলেন, «গুহ, তুমি যে আমার 

সৈন্য অর্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতেই আমার 
যথেষ্ট সৎকার করা হইয়াছে । গন্জলার এই উপকূল গহন 

বনে আচ্ছন্ন দেখিতেছি, কোন্ পথে গেলে আমি মহর্ধি 

তরদ্বাজের আশ্রমে যাইতে পারিব, তাহা বলিয়! দাও 1; 

গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে স্লাগিলেন, প্রাজকুমার, 
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রাজ্য ও আমি উভয়েই রামের । দিলীপ তুল্য, নহুষের ন্যায় 
আধ্য রাম আমাদের জ্যেষ্ঠ এবং সর্দাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; 

পিতার ন্যায় তিনিই এই রাজ্য গ্রহণ করিবেন। আমার 
মাতা যে অসৎ কাধ্য করিয়াছেন, আমার তাহাতে 

অতিরুচি নাই। আমি এই স্থান হইতেই সেই বন 

ছুর্গহিত রামকে কৃতাঞ্তলি হইয়! প্রণাম করি। তিনি 

রাজ্যের রাজা, তিনি ব্রিভুবনেরও রাজা, অতএব আমি 

তাহার অন্থসরণ করিব।” ভরতের মুখে এই ধন্মান্থগত 

মধুর শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত সতাস্থ সকলের 

চক্ষে আনন্দাশ্র প্রবাহিত হইতে লাগিল । 

এই বলিয়৷ ভরত সুমন্ত্রকে কহিলেন, “আমি আদেশ 

করিতেছি, তুমি শীত্র গিয়া অরণ্য যাত্রা ঘোষণা কর এবং 

শীঘ্র এই স্থানে সৈম্ঠগণকে আন। চতুরঙ্গ সৈন্য সুসজ্জিত 

কর,আমি স্বয়ং যাইয়া বন হইতে রামকে আনয়ন করিব। 

অতিবেকের জন্ত যে সকল সামগ্রী আহরণ করা হইয়াছে, 

রামের জন্য সে সকল অগ্রে লইয়। যাইব এবং বন মধ্যেই 

তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞশালা হইতে যেমন অগ্নি 

আনয়ন করে, তাহাকে সেইরূপ আনিব।” 

ভরত কুলগুরু বশিষ্ঠ, মাতৃগণ, 'অমাত্যবর্ণ ও 

অযোধ্যার প্রজাদের লইন্রা রামকে ফিরাইয় আনিতে 
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চলিলেন। অনন্তর তাহারা বহুদূর অতিক্রম করিয়) 

শৃঙ্গবৈর পুরে গঙ্গার নিকটবর্তী হইলেন। নিষাদপতি 
গুহ এরস্থানে রাজা করিতেন। ভরত সসৈন্টে ভাগীরথীর 

কূলে সেই দিন বিশ্রাম করিলেন। নিষাদপতি গুহ 
গঞ্গাতীরে ভরতের সেগ্তের সমাবেশ দেখিয়া মনে 

ভাবিলেন, ইনি নিশ্চয়ই নিব্বাসিত জোষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ 

করিয়। নিফণ্টকে রাজ্য করিবার ইচ্ছ! করিয়াছেন, অতএব 

তাহার পথে বিদ্ব উপস্থিত করিতে হইবে । এই ভাবিয়া 

নিযাদপতি আপনার জ্ঞাতিদিগকে ভাগীরঘীর উপকূলে 
সশস্ত্র অবস্থান করিতে কহিয়া মাংস, মধু ও মতন উপহার 

লইয়! তরতের নিকটে চলিলেন। গুহ তাহার উপহার 

ভরতের নিকটে অর্পণ করিয়া কহিলেন, “রাজকুমার, 

এই রাজ্য তোমার গৃহ বিশেষ, তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে বাস 

কর, তোমার সৈন্ঠেরা আজি আহার করিয়! কল্য প্রভাতে 

যাত্রা করিবে ।” ভরত কহিলেন, *গুহ, তুমি যে আমার 

সৈন্য অর্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতেই আমার 
যথেই্ সৎকার কর! হইয়াছে । গঞ্জার এই উপকূল গহন 

বনে আচ্ছন্ন দেখিতেছি। কোন্ পথে গেলে আমি মহর্ষি 

ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইতে পারিব, তাহা। বলিয়া দাও।? 

গুহ কৃতা্রলি হইয়া! কহিতে লাগিলেন; গ্রাজকুমার, 
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নিষাদের। সকল স্থানই জানে, প্রস্থানকালে আমি তাহাদের 

লইয়া তোমার সঙ্গে যাইব। জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি 

কোন অসৎ ইচ্ছা করিয়া রামের নিকট যাইতেছ ? 

তোমার এই বহুসংখ্যক সেন! দেখিয়া আমার সেই তয় 
জন্মিতেছে।” গুহের এই কথ শুনিয়া আকাশের ন্যায় 

নিফলক্ক ভরত মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “রামের 

অনিষ্ট করিতে হইবে, এমন সময় যেন কখনও না আসে। 

তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ও পিতৃতুল্য, তাহাকে আমি বন 

হইতে ফিরাইয়া আনিতেই চলিয়াছি, তুমি ইহাতে কিছু 

মাত্র সন্দেহে করিও না” নিবাদপতি ভরতের এই 

কথ। শুনিয়! অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া কহিল, “তুমি অযভ্রাগত 

রাজ্য ত্যাগের ইচ্ছ। করিয়াছ, তুমিই ধন্য । এই পৃথিবীতে 

তোমার ন্যায় কাহাকেও দেখি না।” তাহার পর যখন 

ওহ তাহাকে সেই ইন্গুদী তরু দেখাইলেন, যাহার তলে 
রাম বনবাসের প্রথম রাত্রি কাটাইয়াছিলেন, তখন 

ভরত কাদিতে কার্দিতে কহিলেন, “যিনি অতি উচ্চ 

অট্রালিকায় চির দিন 'থাকিয়াছেন, ষাহার গৃহ সর্বদা 

সুগন্ধে পুর্ণ থাকিত, তিনি ভিখারীর মত এই বৃক্ষতলে 
পড়িয়াছিলেন? আমি তবে আর কি বলিয়৷ রাজার 
মত বেশ পরিব? আজ হুইতে আমিও জটা রাখিব ও 
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বন্ধল পরিব, ভূমি আমীর শয্য। হইবে এবং ফল মূল 
থইয়৷ আমি জীবন ধারণ করিব ।» 

ভরত গঙ্গাতীরে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে 

গঙ্গা পার হইবার উদ্যোগ করিলেন। নিষাদপতি 

গুহ ভরতের সৈন্ত পার করিবার জন্য পাঁচ শত নৌকা! 
এবং পতাক। ও ক্ষেপণী যুক্ত স্বস্তিকা! নামক সুদ নৌকা 
সকল আনয়ন কৰবিল; উহার মধ্যে এক খানি স্বর্ণ 

খচিত ও শ্বেতবর্ণ কন্বলে আবৃত, তাহার উপরে নিষাদের! 

মঞ্গলবাদ্য বাজাইতেছিল) তরত শত্রদ্রকে লইয়। তাহাতে 
আরোহণ করিলেন। এইরূপে গঙ্গা পার হইয়া ভরত 

সসৈষ্ঠে প্রয়াগের বনে উপস্থিত হইলেন; তথা হইতে 
মহর্ষি তরদ্বাজের আশ্রম এক ক্রোশ দুরে । পাছে আশ্রম 

পীড়। জন্মে, এই ভয়ে ভবুত সৈম্তদ্দিগকে বনমধ্যে শ্রাস্তি 

দুর করিবার আদেশ দিয়া খত্বিক ও মন্ত্রিগণের সহিত 

তরঘাজের আশ্রমে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে 

অস্ত্র ও রাজ পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া পট্টবন্ত্র পরিধান 

করিলেন এবং কুলগুরু বশিষ্ঠকে অগ্রে লইয়া! মন্ত্রিগণের 

সহিত পদব্রজে যাইতে লাগিলেন; পরে আশ্রমের 
নিকটে আিয়। মন্ত্রিগণকেও রাখিলেন এবং কেবল 

বশিষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় অতি বিনীত ভাবে 
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প্রবেশ করিলেন। ভরঘাঞ্জ বশিষ্ঠকে দেখিয়। শিষ্যধিগকে 

অর্ধ্য আনিতে কহিয়! আসন লইতে উঠিলেন ; ভরত 

অগ্রসর হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। বশিষ্ঠের 
সঙ্গে আসিয়াছেন বলিয়। ভরদ্বাজ ভরতকে চিনিতে 

পারিলেন এবং তাহাকে রাজ্য সংক্রান্ত সমুদয় কুশল 

জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে কহিলেন; প্তরত, তুমি বাঙ্য 

শাসন করিতেছিলে, তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন 

কি? রাজমহিষী কৌশল্যা ধাহার জননী, মহারাজ 

দ্শরথ পত্রীর কথায় ষীহাকে চতুর্দশ বৎসর বনে 

পাঠাইয়াছেন সেই নিষ্পাপ রামের রাজ্য নিষপ্টকে ভোগ 
করিবে বলিয়া তুমি কি তাহার কোন অনিষ্ট বাসন! 

করিতেছ ?” 

মহর্ষি ভরদাজের মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া 

ভরত ছুংখে অধীর হইয়া সজল নয়নে কহিলেন, “ভগবন, 
আপনিও যদি আমায় এরূপ জ্ঞান করিয়। থাকেন, তবে 

'আমি বিন হইলাম । আমা হইতে রামের অনিষ্ট 

ঘটিবে আপনি এরূপ ভয় করিবেন না এবং আমার এমন 
কঠিন কথা আর বলিবেন না। মাতা আমার জন্য যাহা 
করিয়াছেন, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট নহি। আমি রামের 

চরণ বন্দন। ও তাহার প্রসন্্ত প্রার্থনা করিয়া তাহাকে 
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দইতে আসিয়াছি। আপনি আমার মনের তাব বুঝিয় 
মামার প্রতি সন্দেহ করিবেন না, এখন মহারাজ বাম 

কোথায় আছেন, আমাকে তাহ। বলিয়া দিন।” 

ভরতঘ্বাজ কহিলেন, “রাজকুমার, তুমি রধুকুলে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছ, সুতরাং গুরুসেবা, লোভ সংবরণ ও সৎপথে 

প্রবৃত্তি তোমার উচিতই হইয়াছে । আমি রামকে জানি, 

তিনি জানকী ও লক্মণের সহিত এ চিত্রকূটে আছেন। 

অদ্য তুমি সসৈম্তে এই আশ্রমে থাকিয়া আমার 
আতিথ্য গ্রহণ কর, কল্য মন্ত্রিগণের সহিত তথায় যাইও ।” 

ভরত ভরদ্বাজের বাক্যে সম্মত হইয়া সমগ্র সেনা ও 
অন্ুুচরবর্গের সহিত সে রাত্রি তথায় রহিলেন। তরঘদাজ 
তপোধলে বিপুল আয়োজন করিয়। সেই মহতী সেনাকে 

সাদর আতিথ্যে তৃণ্ড করিলেন । 

পর দিন প্রভাতে ভরত তাহাকে অভিবাদন পূর্বক 
কতাপ্রলিপুটে কহিলেন, “ভগবন্ঃ আমি সবলবাহনে পরম 

সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি । আমর আপনার প্রসাদে 

উৎকৃষ্ট গৃহ ও প্রচুর অন্লপান প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমি 
রামের অন্বেষণে যাইব। তাহার আশ্রম কত দুর এবং 

উহা! কোন্ দিক দিয়! যাইতে হইবে, আপনি তাহা 
বলিয়৷ দিন।” ভরঘাজ কহিল্নে, “বৎস, তুমি যমুনার 

৪ 
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সত ও সি, আস ভরি ও, চা এরি লস পাস ভি এস সন জান সা সভা আপ জাস্ট রি কা রস রিচ পর শা ওলি 

দক্ষিণ তীর দিয়া কিছু দুর যাও, পরে এ পথের বাম দিকে 
দক্ষিণ মুখে যে পথ গিয়াছে, তাহ দিয়া গেলেই তুমি 

রামকে দেখিতে পাইবে ।” 

ভবদ্বাজের আশ্রম হইতে যাত্র। করিবার সমর কৌখলা। 
প্রভৃতি রাঙ্গমহিষীগণ যান হইতে অবতরণ করিয়া মহর্ষির 

চারিদিকে বেইটন করিলেন ও তাহা চরণে প্রণাম করিয়! 

বিনীতভাবে আহার নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

তাহাদিগকে দেখিয়া ভরধথাজ তরতকে কহিলেন, 

“বৎস, আমি তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় লইতে 

ইচ্ছা করি।” ভরত কহিলেন, “তগবনৃৎ যীহ্গাকে 

শোক ও উপবাসে ক্ষীণ দেখিতেছেন, ইনি পিতার 
প্রধান মহিষী, ইহারই গর্ভে রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 

যিনি শীর্ণকুস্ুম কর্ণিকার শাখার হ্যায় ইহার বাম 

পার্খে বিষগ্ক বদনে দণ্ডায়মান) ইনি মহারাজের মধ্যম 
মহিযী স্ুমিভ্রা। মহাবীর লক্ষ্মণ ও শ্রম ইহারই পুঞ্জ। 

আর যাহার জন্য রাম ও লক্ষণ মৃত্যুর ন্যায় বিপদে পতিত 

হইয়াছেন এবং মহারাঞ দশরথ পুত্রশোকে স্বর্গে আরোহণ 

করিয়াছেন, এই সেই আর্য্যারূপিনী অনার্য! কৈকেয়ী? 
ইনি অত্যন্ত নির্বোধ, কোপনস্বতাব, সৌভাগ্যগর্ধিত 

' ও ক্রুর। এই পাপীয়সীই আমার জননী, ইহা হইতেই 
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আমার তাগ্যে এই বিপদ ঘটিয়াছে।” এই বলিয়া ভরত 

বাষ্পগদ্দগদবচনে বক্তলোচনে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায়. ঘন ঘন 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন । 

ভরত চিত্রকূটে গিয়া ব্রামের তপস্বীবেশ দেখিয়া 
অতিশয় ব্যথিত হইলেন, কহিলেন, “আমার অগ্রজের এ 

বেশ কেন? প্রজার রাজসভায় ধাহাকে আরাধনা 

করিবে, বন্য মৃগেরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। 

বহুমূল্য বস্ত্র যিনি পরিধান করিতেন, তিনি মৃগচর্খ ধারণ 
করিয়াছেন। যে শরার বহুমুল্য চন্দনে রঞ্জিত থাকিত, 
তাহা মলিন। আর্ধ্য কেবল আমারই জন্য এই ক্লেশ 
স্বীকার করিয়াছেন। আমার এই ঘ্বণিত জীবনে ধিকৃ।” 

ভরত রামের পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন, “আধ্য, 

আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্রাশয়া মাতা 

আমার জন্য যে অকাধ্য করিয়াছেন, তাহ! আমার 

অভিপ্রেত নহে, এখন প্রসন্ন হউন, আমার জননীর কলঙ্ক 
দুর করুন ও আমাদের পৃজ্যপাদ পিতা দশরথকে পাতক 

হইতে রক্ষা করুন। যদি আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা 
না করেন, আমিও আপনার সহিত বনবাসী হইব ।* 

অনেক তর্ক) অনেক বিতগু। চলিল, কোন মতে রামকে 

বনবাস হইতে ফিরাইতে না পারিয়া ভরত অনশন ব্রত 
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ধরিয়া রামের কুটীর দ্বারে ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। বাম 

তখন .তাহাকে সাদরে উঠাইয়া আপন পাছুক! 
প্রদান করিলেন 1 বিদায় লইবার সময় তরত কহিলেন, 

«আর্য, আমি সমুদয় রাজ্যব্যাপার এই পাছুকায় নিবেদন 

করিয়া জটাচীর ধারণ ও ফলমূল তক্ষণ কবিয়! চতুর্দশ 
বৎসর অযোধ্যার বাহিরে বাস করিব। পঞ্চদশ বংসরের 

প্রথম দিনে যর্দি আপনার দর্শন ন। পাই, তবে আমি 

নিশ্চয়ই অগ্নিতে প্রবেশ করিব ।” রাম ভরতের কথায় 

সম্মত হইলেন এবং তাহাকে সন্গেহে আলিঙ্গন করিয়া 

কহিলেন, “বৎস, আমি ও জানকী তোমায় দিবা দিতেছি, 

তুমি আমার জননী কৌশল্যাকে রক্ষা করিও, তাহার 
প্রতি কখনও রুষ্ট হইও না” এই বলিয়া তিনি সজল 

নয়নে তাহার দিকে চাহিয়। রহিলেন। 

অনন্তর সুশীল ভরত সেই পাছুকা হস্তীর উপর স্থাপন 
করিয়া রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। যাইবার সময় পথে 
তরত আবার ভরঘাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। 
তরদ্বাজ তরতের মুখে সমুদয় বিবরণ শুনিয়া! বলিলেন, 

“বংস, তুমি অতি সুশীল ও সৃচ্চরিত্র, এখন বুবিতেছি, 

তোযার মত ধর্মানীল পুত্র বাহার বিষ্ভমান, মৃত্যু যেই 
দশবুথকে একেবারে লুপ্ত করিতে পারে নাই।” 
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ভর আর অধোধ্যায় ফিরিংলেন না। নন্দীগ্রামে 

রাজধানী স্থাপিত হইল। বনবাসী রামের মত তগস্থী 

ব্রত ধরিয়া জটাবক্গলধারী ভরত রামের পাছকাকে তাহার 
প্রতিনিধি করিয়া চৌদ্দ বৎসর অযোধ্যার রাজ্য পালন 
করিলেন । 

লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় যাইবার সময় পথে ভরঘাজের 

আশ্রমে একদিন থাকিয়! তাহার আগমন সংবাদ দিয়া 

রাম হনুযানকে তরতের নিকটে পাঠাইয়৷ দিলেন। 
হনুমান অযোধা1 হইতে এক ক্রোশ দুরে এক আশ্রমে 
ভরতকে দেখিতে পাইজেন। তিনি ভ্রাতূশোকে 

শীর্ণকায়, তাহার মন্তকে জটাতার, পরিধানে চীর ও 

কষ্ণাঞ্জিন। তিনি ফলমুলাহারী হইয়া সংযত দেহমনে 
রামের পাছুকা সম্মুখে রাখিয়া তাহার রাজ্য পালন 

করিকেছেন। ভরত একাগ্র চিত্তে ব্রন্গধ্যানে নিমগ্ন 

ধহিয়াছেন, তাহাকে দেখিলে যৃর্তিমান ধর্ম বলিয়া বোধ 
হয়। মন্ত্রিগণ, পুরোহিত, সেনাধ্যক্ষ প্রভৃতি সকলেই 
কাষায়বন্ত্র পরিধান করিয়া তীহার সম্মুখে উপবিষ্ট ; এ 
ধর্ঘনীগগ তপন্থী রাঞ্কুমারকে ত্যাগ করিয়। পুরবাসিগণের 

পার্থিব সুখে কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। হনুমান 
ভরতের সন্দুখে গিয়া করযোচ়ে কহিলেন, প্রান, তুমি 
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বহার জন্ত এত শোক করিতেছ, তিনি রাবপবধ ও 

জুানকীর উদ্ধার করিয়া সীতা, লক্মণ ও মিত্রগণের সহিত 
অযোধ্যায় আগমন করিতেছেন । তিনি তোমার কুশল বার্ত। 

জিজ্ঞাসা করিয়া! আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন।” 

ভরত এই কথা গুনিয়] প্রিয়বাদী হনুযানকে হর্ষে ও 
গৌরবে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তুমি দেবতা বা! মনুষ্য 
যে হও, কৃপা করিয়া এই স্থানে আমিয়াছ ? তুমি আমার যে 

সুসংবাদ দিলে তাহার উপযুক্ত আম্মি তোমাকে কি দিব? 
তুমি লক্ষ গো, শত গ্রাম ও যোড়শ কন্যা! গ্রহণ কর ।” 

পরদিন ভরত রামের পাছুক! লইয়া শ্বেতমাল্যশোতিত 

শুরু ছত্র এবং রাজযোগ্য ম্বর্ণথচিত শ্বেত চাষর 

লইয়া! রামকে গ্রত্যুদগমন করিয়া লষ্টতে নির্গত 

হইলেন। অশ্বের খুরধবনি, হভ্তীর নাদ, রথের ঘর্ণর 

শব্দ ও শঙ্খছুম্দুভি রবে পৃথিবী বিচলিত 'হইয়া 
উঠিল। সমগ্র নন্দীগ্রাম যেন রামকে আনিতে বাহির 

হইল। 

তাহার পর রাম অনোধ্যায় ফিরিয়া আমিলে সেই 
পাঁক। বামের পে পরাইয়া দিয়া ভরত কহিলেন, 
“তোমার রাজ্য আমি এতদিন অনেক হয়ে রক্ষা করিয়াছি, 
ভাগডারে যে অর্থ ছিন্ন, এই চৌদ্দ বৎসরে তাহা দশগগ 
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চা ০ 

অধিক হইয়াছে। তুমি যে রাজ্যতার আমায় দিয়াছিলে, 

তাহ। আবার লও ।+ 

ভরতের চরিত্র আলোচন! করিয়া আমাদের মনে 

হয়ঃ এমন স্ুপুত্রের মাত হইবার পুণ্য করিয়াছিলেন 

বঙ্গিয়। বুঝি বিধাতার নিকটে কৈকেয়ীর মহাপাতকের 

প্রায়শ্চিত হইয়াছিল । 

লদ্মনণ । 

ধাহদের উচ্চ চরিত্রে রামায়ণ এমন মনোহর হইয়াছে, 

লক্ষণ তাহাদের মধ্যে প্রধান । বাজাকি তাহাকে রামের 

অপর প্রাণের মত বলিয়। বণন করিয়াছেন, লক্ষণের চরিত্র 

আল্লোচনা করিলে এই উপষা৷ অতি সত্য বলিয়া বোধ 

হয়। তিনি রাযকে যেমন ভালবাসিয়াছিলেন, তেমন 

আত্মহ্থার। গভীর ভালবাসা পুরুষে কখনও দেখা যায় না। 

তিনি রামের গ্রতি তাহার সেই একাস্তিক অনুরাগ কোন 

দিন কথায় বাক্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই, বাল্যাবধি 

ছায়ার মত রামের অন্থগামী হইয়া তাহার জীবনের 
সকল কষ্ট ও তাহার ত্যাগের সকল কঠোরতা। তিনি 

সযুধয় হৃদয় মন দিয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে দিন 
বিশ্বামিত্র তাড়ক! বধের জন্য রামকে লইয়। যান; সৈ 
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দিন তিনি জোষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাহার পর 

হইতে চির দিন তিনি রামের সহচর, তাহার সকল কঠিন 

ব্রত পালনে সহায়। কর্ণ যেন্বর্ণময় কবচ ও কুগুলদ্বয় 

লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাহা তাহাকে সকল যুদ্ধে 

অঙজ্জেয় করিয়াছিল, বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে, 

লক্ষণের চরিত্র আলোচন৷] করিলে যনে হয়ঃ যে তিনি দেন 

রামের পক্ষে কর্ণের সেই সহজ কবচ ও কুগুলের মত, 
শৈশব হইতে অন্থপম ত্রাতৃঙ্গেহের এই স্ুকোমল অথট 

ছর্ভেদা রক্ষাকবচে আবৃত ছিলেন বলিয়া রামের পক্ষে 

জীবনের কঠিন ব্রত পালন কর! অপেক্ষাকৃত সহজ 

হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় মহিমায় সমুজ্জবল। রণে অজেয়। 
বিপদে অকুষ্টিত, সতত নির্ভাক ও প্রথর স্যায়াঙ্গুরাগী এই 

ভ্রাতা সতত পৃার্খে থাকিয়! চিরজীবন রামকে অনেক 

বিপদ ও পরীক্ষা! হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন! তিনি 
একাধারে রাষের ভ্রাতা, মন্ত্রী, সহায় ও ভূত্য সকলই 

ছিলেন। রামের প্রতি তাহার ভালবাসা এমন গা 

ছিল, যে কেহ তাহার প্রতি অন্যায় করিলে তিনি তাহা 

সহ করিতে পারিতেন ন11* যে দ্দিন নৃশংস টৈকেয়ীর 
রাঙ্গলোভে রামকে নিরাপরাধে বনে নির্বাসিত হইতে 

হুইল, সে দিন লক্ষণ পিতার এই অন্যায় আদেশ সহ 

এ পরা পনি পরপর নিই পাপ 
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করিতে পারেন নাই। রাষের নবাস লইয়া তিনি 

দেবী কৌশল্যার সম্মুখে অনেক তর্ক করিয়াছিলেন । 

তিনি বলিয়াছিলেন, “দেবি, আমি হৃদয়ের সহিত রামকে 

প্রীতি করিয়া থাকি। আমি সত্য, শরাসন ও প্রিয় বস্তুর 
উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, যদি রাম অগ্নি বা 

বনে প্রবেশ করেন, তবে নিশ্চয় ইহার অগ্রেই আমি তাহার 

মধ্যে প্রবেশ করিব। মহারাজ বৃন্ধ হইয়াছেন, তাহার 

বৃদ্ধি বিপরীত হয়াছে, নতুব! ধর্মের দিকে চাহিয়া কোন্ 

ব্যক্তি বিনা! দোষে এইরূপ গুণবান্ পুত্রকে ত্যাগ করিতে 

পারে? গুরু যদ্দি সৎ ও অসৎজ্ঞান বর্জিত হন, তবে 

তাহাকে শাসন করা ধর্মসঙ্গত। জ্যেষ্ঠ বলিয়। রাজ্য 

রাষেরই প্রাপ্য, মহারাঙজ কোন্ যুক্তিতে তাহ! 

কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে দিবেন ? যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষ, 
যে তাহার হিতাভিলাষ করে, আমি আজ তাহাদের 

সকলকেই বিনাশ করিব। গুর্য্য যেমন অন্ধকার দুর করেন, 
সেইরূপ আমি আমার বীরত্বে আপনার ছুঃখ দুর করিব ।” 
পিতার প্রতি ভক্তি ছিল ন৷ বলিয়া ব! অরুতজঞ পুত্র 

বলিয়৷ লক্ষণ যে পিতাকে এই সকল কটুক্তি করিয়া 

ছিলেন। এমন নহে, স্বার্থপর বিমাতার বিদ্বেষে ও তাহার 

বড়যে রাজ্যের প্রত উত্তরা্িকারী সকল গুণে গুণবান | 
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সর্বজন প্রিয় কুমার রাজ্যহার। হইয়া গভীর বনে প্রবেশ 

করিবেন, ইহ! তাহার ন্তায়পর ও তেজন্বী হৃদয় স্ 
করিতে পারে নাই, তাই তিনি পিতাকে সকল অনিষ্টের 

মূল জানিয়া তাহার উপর এমন বিজাতীয় ক্রোধ প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। ভাবের আবেগে তিনি মহারা্ দশরথের 

সহিত তাহার পিতা ও পুত্র এবং বাজ। ও গ্রজা সম্বন্ধ 

ভুলিয়া গিয়। তাহার প্রতি এমন উগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, 
পিতৃতক্তির অভাব বলিয়া নহে। অকারণ পীড়াগ্রস্ত 

ব্যক্তির প্রতি প্রাণের এই জীবন্ত সহানুভূতি ও প্রথর 
স্যায়বোধ হইতেই তাহার মুখ দিয়া এমন কঠিন কথ 
সকল বাধির হইয়াছিল, যাহাতে তাহাকে অনেক সময় 

রুক্ষপ্রকৃতি ও ছুবিনীত বলিয়া বোধ হইয়াছে । রাম 

বিচার না করিয়া পিতৃমাদেশ পালন করাই পুত্রের 

কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু লক্গণ, তাহা 

কোন মতেই স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি 
রামকে কহিয়াছিলেন, “আপনি যে ধর্ম পালন করিতে 

ব্যাকুল, এ ধর্ম আমারু নিকট নিতান্ত অধর্ম বলিয়া 
মনে হয়। ধর্ম ও সত্যের ছল ধরিয়! পিতা যে ঘোর 

অন্ঠায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি . বুঝিতে 

পারিতেছেন না? আপনি দ্বেবতুল্য, সরলচিত্ত ও 
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কোমল প্রকৃতি, শক্ররাও আপনার প্রশংসা করে, এমন 

পুত্রকে পিত। কি দোষে বনে পাঠাইতেছেন? স্ত্রীর 

বশীভূত হইয়া! নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া ইহাই 
কি সতা, ইহাই কি ধর্ম?” বনবাসে দিয়া অযোধ্যায় 

ফিরিয়া যাইবার সময় আমন লক্ষ্মণকে জিজাস। 

করিয়াছিলেন, প্কুমার, মহারাজের নিকট আপনার 

কিছু বপিবার আছে?” তখন লক্ষণ উত্তর করিয়াছিলেন, 

“সারথি, মহারাজ এই রাজপুত্রকে কোন্ অপরাধে 

বনে পাঠাইলেন? কৈকেক়ীর চিস্তাবিহীন আদেশে 

এই কার্ধ্য সাহার যোগ্য হউক বা! অযোগ্য হউক, 

ইহাতে আমরা অতিশয় ব্যথা পাইয়াছি। কৈকেয়ীর 
রাজ্য লাভ বা সত্য সত্য বরদানের জন্ত যে কারণেই 

হউক, রামকে নির্বাসিত করিয়া মহারাজ যে অন্যায় 
করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহারাজ 

কেবল বুদ্ধির অল্পতাবশতঃ কর্তব্যাকর্তব্য না ভাবিয়াই 
এই কর্ম করিয়াছেন ; ইহ পরকালে ইহার জন্ত তাহাকে 

ক্লেশ পাইতে হইবে । আমি তাহাতে পিতৃভাব অথুমাক্র 
দেখিতে পাই না। রামই আযার ভ্রাতা, বন্ধু গ্রভু ও 

পিতা। ধিনি সকলের হিতকারী এবং সকলের প্রিয়, 

তাহাকে ত্যাগ করিয়। মহারাজ কিরূপে সকঙ্গকে অনুরক্ক: 
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রাধিবেন? যিনি প্রজাগণের প্রিয় সেই ধার্মিককে 

বনে পাঠাইয়া সকলের সঙ্গে বিরোধ করিয়া তিনি 
কিরপে রাজ্য করিবেন?” এই প্রকার হ্ুম্পষ্ট ও 

তেজঃপুর্ণ বাক্যে পিতৃরুত এই বিষম অন্যায়ের তীব্র 
প্রতিবাদ করিতে লক্ষণ কোন দিনই নিরম্ত হন নাই। 

অধর্মের পরিণাম যে অতি ভয়ঙ্কর, তাহ! যে অধর্্মকারীকে 

সমূলে বিনাশ করে, তাহ] উন্জ্বপ্নরূপে প্রভীতি করিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এই অধর্ম্ের বিরুদ্ধে 
এমন ঘুঁ়তাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিলেন। 
আমাদের দেশের প্রাচীন নীতিকারের। বলিয়। গিয়াছেন, 

গ্যে ব্যক্তি ধর্মকে নষ্ট করে, ধর্ম তাহাকে নষ্ট করেন; 

আর যিনি ধর্মকে :রঙ্গ! করেন, ধর্ম তাহাকে রক্ষা 

করেন। অতএব ধর্মকে নষ্ট করিবেনা, ধর্ম হত হইয়া 

আমাদিগকে নষ্ট না করুন।” গ্যে ঘঅধর্দপ আচরণ 

করে, সে সমূলে বিনষ্ট হয়।” এই প্রথর স্তায়রোধ, 
অন্যায় প্রতীকারের জন্য এই তীব্র প্রতিবাদ, বলশালী 
তেজন্বী পুরুষের ইহাই লক্ষণ। লক্ষণে এই লক্ষণ সম্যক 
পরিস্ফ্ট হইয়াছিল। 

রামের প্রতি অন্তায় করিয়াছেন বলিয়া ক্রোধের বশে 

প্লস্মণ পিতাকে যাহাই বলুনুঃ লক্ষণের যে রাজ। দশরথের 
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প্রতি অনুরাগ ছিল না এমন নহে। রাম লক্ষণ ও সীতা 

বনবাসের প্রথম রাত্রি শূঙ্গবের পুরে এক ইন্গৃদী 

তরুমূলে যাপন করেন। উহা নিষাদপতি গুহের 
রাজ্য। রাম সীতা পথশ্রমে ভূমিশয্যায় তরুযূলে 
নিদ্রিত হইয়া পড়িলে লক্ষণ তাহাদের রক্ষার্থ 
ধনুর্বাণ হস্তে অদ্ুরে তরুমূলে উপবিষ্ট হইলেন। ইহা 
দেখিয়।! নিষাদপতি গুহ সন্তপ্ত মনে তাহার নিকটে 

আ'সিয়া কহিতে লাগিলেন, "রাজকুমার, তোমার জন্য 

এই সুখ শয্যা প্রস্তত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। 

আমর! অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি তাহা 

পারিবে না। রাম অপেক্ষা! প্রিয়তর আমার আর কেহ 

নাই, আমি অনায়াসে রাত্রি জাগি! তাহাকে রক্ষা করিব। 

আমি নিত এই বনে বিচরণ করি, যদি অন্ত কেহ 

চতুরঙ্গ সৈন্ত লইয়াও তাহাকে আক্রমণ করে, আমি 

সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।” লক্ষণ 

উত্তর করিলেন, প্নিষাদপতি, তুমি যখন রক্ষা 

ভার গ্রহণ করিতেছ, তখন কোন বিষয়ে আমাদের 
ভয় নাই; কিন্ত এই রথুকুলতিলধ রাম সীতার সহিত 
যখন ভূমিশয্যায় শম্ন করিয়। আছেন, তখন আমার আর 

আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি? যুদ্ধক্ষেত্রে লুরাস্থুর ধাহার 



ডং 
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বিক্রম সহা করিতে পারে না, তিনি পত্বীর সহিত প' 

শযা। গ্রহণ করিলেন। পিতা মন্ত্র; তপন্তা ও অনেক দৈং 

ক্রিগা দ্বারা ইহাকে পাইয়াছেন। ইনিই আমাদের মধে 
শ্রে্ঠ; ইহাকে বনে দয় পিতা আর অধিক দ্দিন বাচিবেঃ 

না। তিনি রামকে বাজ্যতার দিতে না পারিয়া ভ? 

মনে প্রাণত্যাগ করিবেন ; তাহার পর দেবী কৌশল্যা € 
ততৎপরে আমার জননী বিধবা! হইয়। প্রাণত্যাগ করিবেন 

জোষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে আমার পিতা কি আর জীবিত 

থাকিবেন? ফিন্লিয়া গিয়া আমরা! কি আর তাহাকে 

দেখিব? সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত পুনরায় কি 

অযোধ্যায় নির্দিঙ্গে ফিরিতে পারিব ? লক্ষণ এইরূপ 

পরিভাপ করিতে করিতে সেই রজনী বাপন করিলেন । 

রাজ। ধর্ধের অপজ্ঘা নিয়ম লঙ্ঘন করিলে রাজ্যে যে 

বিষম অনর্থ উপস্থিত হয়, লক্ষণের সে বিষয়ে সুদৃঢ় ধারণা 
ছিল, সে কথা তিনি নানা অবস্থায় রামকে বুঝাইতে 
চাহিয়াছিলেন। মায় সীতার মস্তক দেখিয়া রাম লঙ্কায় 
অধীর হইয়া পড়িলে তিশি তাহাকে বলিয়াছিলেন ণ্কাম 
দর্প, শক্তি, ইনঞ্জিয় নিগ্রহ এই সমুদ্য়ই অর্থের আয়ত্ত । 
আমার এই মত, ইহাই ধর্ম, আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্মলোপ করিয়াছেন। আপনি 
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পিহথজ্ঞ। শিরোধার্ধ্য করিয়া বনবাসী হওয়াতেই 
আপনার পত্বীকে রাক্ষসের অপহরণ করিয়াছে।” 
ভরত হইতে রামের নির্বাদন হইল বলিয়া লক্ষণ 

চিরদিন তাহার উপর বিরক্ত ছিলেন। তাহার 

সন্দেহ হইয়াছিল, যে ভরতের উত্তেজনায় কৈকেয়ী 

এমন অন্ঠায় করিয়াছেন। চিত্রকৃট পর্ধবতে দুর হইতে 
তরতের সৈম্ভধ কোলাহল শুনিয়া লক্ষ্মণ পুণ্পপরিপৃর্ণ 
এক দীর্ঘ শাল বৃক্ষে উঠিয়। চারিদিকে দেখিতে দেখিতে 

পূর্বদিকে অনেক টৈন্ত আসিতেছে দেখিয়া বামকে 

বলিলেন, ঘ্অগ্নি নির্বাণ করুন, সীতাকে গুহায় 
লুকাইয়া রাখুন এবং অস্ত্র শন্ত্র লইয়। প্রস্কত হউন। 
অদূরে এ বৃহৎ বনম্পতির পত্রের অন্তরালে ভরতের 
কোঁবিদার চিছিত উচ্চ রথধ্বজ দেখা যাইতেছে। রাজ্য 

পাইয়। সন্ত হয় নাই, নিষণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে 
বলিয়া ভরত আমাদের বধ করিতে আসিতেছে, আজ 
সকল অনর্থের মূল ভরতকে আমি বধ করিব। অগ্য 
কৈকেয়ী হস্তিদস্তবিদীর্ণ বৃক্ধের যত তরতকে আমার হস্তে 

হত দেখিয়া দুঃখিত হইবে” এই বলিয়। লক্ষণ 
গ্বিজাতীয় ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার 
পর ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভরত যখন, 
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জটাবদ্ধ মস্তক রামের চরণে নুটাইয়া কহিলেন, “আমার 

মাতা ঘোর নরকে পতিত হইয়াছেন। আপনি আমার 

প্রতি প্রসন্ন হউন, রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন ।” 

তখন লক্ষণ ভরতের প্রতি আপনার নিষ্ঠুর মনের ভাব 

বুঝিয়া বড় লঙ্জিত হইলেন। ভরতের নির্দেবিতায় 

প্রতায় জন্মিবার পর হইতে তাহার প্রতি-লক্ষমণের শ্ষেহ 

স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়াছিল। একবার বনে দুরস্ত 
শীত উপস্থিত হইয়াছিল; রাত্রিতে ভরতের কথা স্মরণ 

করিয়া লক্ষণ রামকে কহিয়াছিলেন, «এই তীত্র শীত সহ 

করিয়া ধার্মিক ভরত আপনার প্রতি ভক্তির তপস্যা 

পালন করিতেছেন। রাজ্য, সুখ, ভোগ, বিলাস সমুদয় 
ত্যাগ করিয়া অনাহারে ভরত এই ছুরস্ত শীতে রাত্রিতে 

মৃত্তিকায় শয়ন করেন। পারিব্রজ্যের নিয়ম পালন করিয়। 

এই তীব্র শীতে তিনি শেষ রাত্রিতে সরষুতে দান করেন।” 
পূর্বে লক্ষণ ভরতের বধে আমি কোন দেব দেখিন' 

বলিয়! তাহার প্রতি কত ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 

কিন্তু যখন তিনি বুবিতে পারিক্লাছিলেন, যে অযোধ্যার 

ধনরাশির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামের জন্ত তাহারই 

মত কঠিন ব্রত আচরণ করিতেছেন, তখন ভরতের প্রতি 
ঞ্াহার চিত প্রসন্ন হইয়াছিল। 

এলপি স্পা রর লিজ আস 
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বনে আসিবার সময় লক্ষ্মণ রামকে বলিয়াছিলেন, “দেবী 

জানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসান্ুদেশে বিহার করিবেন, 

জাগরিত কি নিদ্রিত থাকুন, আপনার সকল কর্ম আমি 

করিয়। দ্িব। খনিত্র, পিটক ও ধন্ুহন্তে আমি আঁপনার 

সঙ্গে ফিরিব।* হৃদয়ের সদাশয়তা দেখাইবাঁর জন্ত বা 

সাময়িক ভাবের উচ্ছাস লক্ষণ যে এমন কথা বলিয়া 
ছিলেন, তাহা নহে। তিনি মহারাজ দশরথের বৃদ্ধ 

বয়সে লব্ধ পুত্র, টশৈশবাবধি রাজভবনের ভোগস্থথ 

ও আদরে বর্ধিত, কিন্তু সেই ভয়ানক দ্বিনে কৈকেয়ীর 

মুখে রামের ভয়ঙ্কর [নির্বাসন দণ্ড শুনিয়া তনি মুহূর্তের 

মধো রাঞ্কুমারের পদ ত্যাগ করিয়। যেরপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 

পার্খববত্তী হইলেন, তাহাতে সহোদর, নুহৃৎ, মন্ত্রী ও 

আজ্ঞাবহ দাস এই সকল সমন্বন্ধই অতি অপুর্নরূপে মিলিত 

হইয়াছিল । আমাদের ইহা চিস্তা করিতে বিম্ময় জন্মে, 

যে রাজপুত্র হইয়৷ তিনি অনভ্যন্ত কঠোর শারীরিক শ্রমে 

মুহূর্তের মধ্যে কিরূপে আপনাকে এমন করিয়া নিয়োগ 

করিতে পারিয়াছিলেন। ৃ 
বনবাস সময়ে আরণ্য জীবনের কঠোরতার অধিক 

ভাগ লক্মরণের উপরেই পতিত হইয়াছিল। তিনি মুত্তিক! 

খনন ও শাখা পল্লব সংগ্রহ করিয়া কুটীর নির্মাণ করিতেন, 
৫ 
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ফল মূল ও জল আহরণ করিতেন, নদী উত্তীণ হইবার 

সময় তেল! প্রস্তুত করিতেন, এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে 

যাত্রা করিবার সময় সীতার বস্ত্র অলঙ্কার পূর্ণ পেটিকা 
ও অস্ত্রশস্ত্র বহন করিতেন, এবং সীতা ও রাম নিদ্রিত 

হইয়! পড়িলে ধন্ুর্ববাণ হস্তে জাগিয়। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ 

করিতেন। তাহার স্বন্ধে কর্তব্যের সকল কঠোরত। ন্যস্ত 

করিয়া রাম সীত। তাহাদের কবিত্বময় আবণ্য জীবনের 

প্রগাঢ় সুখ নিঃশক্ক অসঙ্কোচে উপভোগ করিতেন। 

এমন সর্বগুণে গুণবান ভ্রাতা তাহার অপহৃত পর্থী 
উদ্ধারের জন্য ব্রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে মুযুযু 

হইয়া যখন যাতনায় ভূমিতে লুষ্ঠিত হইতেছিলেন, 
তখন রামের হৃদয় মথিত করিয়া যে হদয়তেদী করুণ 

বিলাপ উখিত হইবে, তাহা আশ্চর্য নহে। তিনি 

সেই বুদ্ধভূমিতে উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিয়া কহিয়! 
ছিলেন, "যদি লক্ষণ বিনষ্ট হন, তবে আমার জীবন ও 

সুখে আর প্রয়োজন কি? আমার বলবীধ্্য কুষ্ঠিত 

হইতেছে, হস্ত হইতে ধন্থুক খসিয়৷ পড়িতেছে, শর সকল 

অবসর, দৃষ্টি বাম্পাকুল, সর্বাঙ্গ শ্বপ্নাবস্থার স্তায় শিথিল 
এবং চিন্তা অতিশগ্ন তীব্র হইয়াছে । প্রাণত্যাগে আমার বার 

' বার ইচ্ছা হইতেছে। দেশে দেশে ভ্্ী, ও দেশে দেশে বন্ধ 
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পাওয়া যায়, কিন্ত এমন দেশ দেখিতে পাই না, যেখানে 

সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যাইতে পারে। হ! ভ্রাতঃ, হা 

মহাবীর, তুমি আমায় ছাড়িয়া একাকী কেন লোকাস্তরে 

যাও ? উঠ, চক্ষু খুলিয়। আমায় একবার দেখ। আমি বন 

ও পর্বত মধ্যে শোবার্ড, বিষ্ধ ব। গ্রমত্ত হইয়া পড়িলে 

তুমিই সান্তনা বাক্যে আমায় প্রবোধ দ্রিতে, এখন কেন 

এইরূপ নীরবে রহিলে ?” 

কিন্তু এমন অনুরাগী ও বিশ্বস্ত ভ্রাতা হইলেও লক্ষণ 
রামের অন্ায় কার্ধ্য সকল কখনও অনুমোদন করেন নাই, 

অকুণঠ্ঠিত তাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সীতার 

চরিত্রে রাম সন্দেহ প্রকাশ করিলে তিনি যখন ভগ্ন 

হৃদয়ে লক্্ণকে চিতা প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন, 

তখন লক্ষণ রামের প্রতি জুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া সীতার 
সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন। রাম অলীক 

লোকাপবাদে তণ্ধ হৃদয় হুইয়া যখন লক্ষ্মণকে সীতা 
পরিত্যাগে নিয়োজিত করেন, তখন তিনি জো্টের 

কার্যে অনুমোদন করেন নাই।, তপোবনে যাত্রাকালে 

সীতা পথিমধ্যে নানা অমঙ্গল চিহ দেখিয়া যখন 

দেবতার উদ্দেশে সকলের মঙ্গল কামন। করিতে লাগিলেন 

ও লক্ণকে নানা কথ! জিজ্ঞাস) করিলেন, তখন লক্ষণ 
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সীতার মনের উদ্বেগ শান্ত করিবার জন্য অধিক কথ। 

বলিলেন না, কেবল কহিলেন, “দেবী, সমুদয়ই মগগল।” 

তাহার পর নির্বাসনে দিয়! যখন দূর হইতে সীতাকে খাষি 

বাল্সীকির পশ্চাতে তাহার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে দেখিলেন, 
তখন লক্ষণ অতিশয় সন্তপ্তচিত্তে সারথি সুমন্ত্রকে কহিতে 

লাগিলেন, “সারথি, আধ্য রাম যে সংচরিত্রা পত্বীকে 

পরিত্যাগ করলেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় আর 

কি আছে? পূৃর্ে তিনি দণ্ডকারণ্যে নয় বৎসর ও 

অন্যান্স মহাবনে পাঁচ বৎসর যে বাস করিয়াছিলেন 

পিতার আদেশে তাহা তাহার উচিতই হইয়াছিল; কিন্তু 

এখন পৌরগণের কথ। শুনিয়! তিনি যে জানকীকে 

নিববাদিত করিলেন, ইহ! আমার অতিশয় কঠোর বোধ 

হইতেছে। অন্ঠায়বাদী পৌরজনের কথায় এই গহিত কাধ্য 

করিয়। জানিন তাহার কোন্ ধম্ম সাধিত হইবে ।” 

লক্মণের এই স্বতন্ত্র নির্ভাক ভাব আমাদের মন মুগ্ধ 
করে। একদিকে ক্ষত্রিয়োচিত দৃপ্ত পৌরুষ, অপর দিকে 
অপরিমিত ন্েহশালিনী বশবর্তিনী দাসীর ন্যায় অসঙ্কোচ 

সেবাপরায়ণত। তাহার অপূর্বব চরিত্রে মিলিত হইয়াছিল । 

সাহার জননী উচ্চহৃদয়৷ দেবী সুমিত! যেমন দীনতা, 
অপরিসীম ধের্ধ্য ও ত্যাগণীলতা৷ সহকারে সপত্বা ও 
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সপরী পুত্রদের জন্য আপনার সকলই দিয়াছিলেন, লক্ষণ 

সেইরূপ রামের জন্ত অক্ষুব্চত্তে আপনার সকল শক্তি 

উৎসগ করিয়াছিলেন। তাহার যে সবল বলদ্বপ্ত ক্ষত্রিয় 

বাহু সপ্তদ্ধীপ জয় করিয়া! তাহার ধনরাশি অধিকার ও 

তাহ। প্রার্থার্দিগকে বিতরণ করিবার শক্তি ধারণ করিত, 

তিনি তাহা বনবাসী ভ্রাতা ও ভ্রাতৃঞ্জায়ার সবাব্রতে 

দীর্ঘকাপ নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। নিরপরাধ রামের 

প্রতি তাহার মাতা যে নৃশংস আচরণ করিয়াছিলেন, 

তাহ! ক্ষালন করিবার জন্য ভরত উগ্রতম প্রায়শ্চন্ত ব্রত 

আপনার স্বন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। আর লক্ষণ 

সুর্যের পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় চিরজীবন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 

সঙ্গী হইয়াছিলেন। এমন স্বাধীন স্বতন্ত্র নিতাঁক বীর 
এমন স্ষেহপরায়ণ সেবাব্রত ত্যানী পুরুষ চরিত্র রামায়ণে 

আর নাই। 



সীতা । 

সীতাচরিত্র জগতের সাহিত্য ভাগারে অমূল্য রত্র। 
মহর্ষি বানীকি কেবল এই অপূর্ব নারীচরিত অঙ্কন 
করিয়াই অমর হইতে পারিতেন। ভারত রত্বখনি বলিয়া 

জগতে বিখ্যাত ঃ সীতা চরিত ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্র বলিলে 

অতুযুক্তি হয় না। আমাদের সাহিত্যে এমন অপূর্ব নারী 

চরিত আছে বলিয়াই আমর! প্রকৃত সৌভাগ্যশালী 
হইয়াছি। যুগে যুগে ভারতের পল্লীতে পল্লীতে গুহে 
গ্রহে ভারতনারী এই পুণাময়ী সাধবীরর চরিতগাথা পাঠ ও 

শ্রবণ করিয়া উন্নত হইতেছেন। সীতার চরিত পড়িয়া 
সন্ত্রধ ও ভক্তিতরে চিত্ত অবনত হয় নাই বা বিমুগ্ধ চিতে 
অশ্রবর্ণ করেন নাই, এমন কেহ নাই। কোন দেশে 

কোন ভাষায় এমন র্ববাঙ্গ সুন্দর নারী চরিত আছে 

বলিয়৷ আমর। জানি না। 

জনক মিথিলার রাজ! ছিলেন, কিন্তু রাজএশখর্ষ্য ও 

প্রভুত্বে তাহার হৃদয় তৃপ্ত হইত না, পবিত্র জীবন 

ও ব্রন্ষঙ্ঞজান লাভ করিবার অন্য তাহার অন্তর নিরস্তর 

ব্যাকুল ছেল; রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও ব্রহ্গ 
সাধকগণের অগ্রগণ্য ছিলেন বলিয়া! তিনি সকলের নিকট 

»রাছর্ধি এই গৌরবন্ধনুক, উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 
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মহর্ষি যাজ্জবন্ধ্য ইহার রাজসত। অগন্কত করিতেন এবং, 

এই সভাতেই সমাগত খধিগণের সমক্ষে ব্রহ্গবাদিনী 

গার্গার সহিত মহধি যাজ্ঞবন্ধ্যের স্ুবিখাত কথোপকথন 
হইয়াছিল। 

রামায়ণে উক্ত আছে, এক দিন রাজর্ধি জনক হল 

দ্বার] যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে লাঙ্গলের 
রেখা হইতে এক অপূর্ব রূপবতী কন্যা উখিত হইল। 
হল ছার! কর্ষণ করিলে ভূমির উপরে যে রেখ। পড়ে, 

তাহাকে সীত। বলে। হলমুখ হইতে উখিত হইয়াছিল 
বলিয়। জনকরাজ! কন্ঠার নাম সীতা রাখিয়। তাহাকে 

আপন ছুহিতার ন্যায় সবে পাপন করিতে লাগিলেন । 
দক্ষষজ্ঞ বিনাশের সময় শিব যে ধঙ্গুক গ্রহণ করিয়। 

দেবতাদের বিনাশ করিবেন বলিয়। তয় দেখা ইয়াছিলেন, 

দেবতাদের স্তি বাক্যে সন্তষ্ট হইয়া তাহাদিগকেই তাহ! 

পূনরায় দিয়াছিলেন। মহাদেবের নিকট ধনু পাইয়। 

দেবতার] জনকের পূর্বপুরুষ নিশির জ্যেষ্ঠ পুত্র মগারাজ 

দেবরাতের নিকট উহা! রাখিয়) দেন। এইরূপে শিবধন্ধু 
মহারাজ জনকের হগুগত হয়। সীতা বিবাহযোগ্যা হইলে 
মহারাজ জনক ঘোষণা করিয়। দেন, যে ব্যক্তি এই 

হরধনুতে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবেন, জানকী" 
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তাহারই হক্টবেন। এই ঘোষণ। পাইয়া হরধনুতে জ্য। 

যোজনা করিতে নানাস্থান হইতে নুপতিরা মিথিলায় 

আগমন করিলেন, কিন্তু তাহারা কেহই উহা! উত্তোলনও 

করিতে পারিলেন না। তাড়ক। বধের জন্য মহধি 

বিশ্বামিত্র যখন রাম ও লক্ষমণকে লইয়। যান, তখন তাহার! 

হরধন্ুতে জ্যা যোজনা করিতে পারিলে জানকী লাভ 

করিতে পারিবেন, এই ঘোষণ! শুনিয়া! তাহা দেখিতে 

ইচ্ছা করেন এবং অবশেষে হরধন্ু ভাগিয়৷ রাম সীতাকে 

লাভ করেন। 
মহারাজ জনক ব্রহ্গনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ ছিলেন। 

এই উন্নতমনা, তব্জ্ঞ পিতার গুহে বদ্ধিতা হইয়া সীতার 
হৃদয়ের উন্নত ও কমনীয় বৃত্িগুলি অতি অন্ন বয়সেই 

বিকশিত হইয়াছিল, তাহার পিত। ব্রাহ্ম বিধানের অনুরূপ 

করিয়াই তাহাকে রামের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন ; 

কিন্তু তাহার সদগ্ণরাশি পিতৃ ও শ্বশুর গৃহে সমুদয় 

এহিক সুখে পরিবৃত থাকিয়। ভাল করিয়া বিকশিত 

হয় নাই। পৃথিবীতে যাহা। যাহা লইয়া নারীর জীবনে 

সুখ ও সৌভাগ্য, সীতার 'তাগ্যে তাহ! প্রচুর পরিমাণে 
থাকিলেও তাহার জীবনের অধিক দিন দুঃসহ দুঃখে 

*কাটিয়াছে এবং সুগন্ধি ধূপ যেমন পুড়িতে পুড়িতে 



গত 
ও সিল সই 

পি সপন রাশ ভন্ড চস ভি পিসি ক পি শত শত পা সি পি শত পক সত শা শি ০ পপ এ শট, সি এলি এসএ 

চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করে, সেইরূপ ছুঃখের অগ্নিতে 
অনবরত দগ্ধ হইয়াই তাহার সারবান চরিত্র দ্রিক দিগন্তে 
সুগন্ধ ব্যাপ্ত করিয়াছে। 

বনবাস দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়। রাম যখন সীতার সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখন তিনি রামের সহিত 

সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন বলিয়। রাজধর্ম্মের অনুরূপ 
সকল অনুষ্ঠান ও কৃতজ্ঞ মনে দেবপুজ। শেষ করিয়! 

রাষের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কৈকেয়ী, পিতা দশরথ 

ও জননী কৌশল্যার নিকটে বনবাসের দণ্ডাজ্ঞা রাম যে 
দৃতা ও সংযম সহকারে বহন করিতেছিলেন, অতিষেক 
ংকল্পে অবস্থিতা সীতাকে দেখিয়। তাহার মনের সে 

তাব তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হইয়। গেল, তাহার মনের গাঢ় বিষাদ 
ও ভগ্ন আশ। তাহার মলিন মুখে স্পষ্ট প্রকাশিত হইল। 

রামের বিষ ভাব লক্ষ্য করিয়া সীতা সবিম্ময়ে 

জিজ্ঞ।সা করিলেন, “আজ তোমার মুখ মলিন কেন? 

অদ্য চন্দ্রের সহিত পুধ্য। নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, এই 

শুভলগ্নে বৃহম্পতি দেবত। আছেন, ব্রাহ্মণের কহিয়াছেন, 

অদ্যই তোমার রাজ্যাভিষেকের উত্তম সময়। যখন 
অভিষেকের সমস্তই গ্রস্তত, তোমার মুখ কেন মলিন হইল? 

তোমার মধুর হান্ত আর দেখিতে পাইন কেন ?” 
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যন সপ ্যস্পা সপ স্পা সপ পা শপ পপ পপ পে পপ পাপ পলা পপ সপ্পী সস সরল 

রাম উত্তর করিলেন, “জানকি, পৃজাপাদ পিতা 
আমায় অরণ্যে নির্বাসিত করিয়াছেন । আমি অদ্যই 

বনে যাইব, তুমি গ্রহে থাকিয়।! আমার মাতার সেবা 
করিও |” তাহার পর সীতা যখন রামের মুখে ঠহাহার 

বনবাস দণগ্াজ্ঞা কেন হুইল তাহার সমুদয় কাহিনী 

শুনিলেন, তখন তিনি কোন মতেই রামকে ছাড়িয়া 

রাজতবনে স্থুথে থাকিতে সম্মত হইলেননা, কহিলেন, 

“আমি ভ্রিভুবনের ধন চাহি না, তোমার সঙ্গই আমি 

ইচ্ছা করি. তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের নুখেও আমার ল্প হা 
নাই। যে স্থানে মুগ ও ব্যাত্গণ বাস করিতেছে, 
পুম্পের মধুগন্ধে যে স্থান আমোদিত, সেই নির্জন বনে 
আমি তাপসীর মত তোমার সঙ্গে বাস করিব। যে 

জলাশয়ে পশ্ন সকল ফুটিয়। আছে, যেখানে হংস কারগুব 

সকল কলরব করিতেছে, আমি প্রতিদিন তথায় সুখে 

অবগাহন করিব ৮ 

সীতার বালাকাল ন্েহময় পিতার আলয়ে ও তাহার 
নধূ্ীবন কোশলাধিপতির অট্রাপিকায় অতুল বিভব ও 
স্খরাশির মধ্যে এত দিন সযস্ধে বন্জিত হইতেছিল, এইরূপ 
সম্পদসথখময় রাজবধূর জীবন হইতে সহসা চীরধারিলী 

"বনবাসিনীর জীবনাধারণ কর] যে কি ক্রেশকর, তাহার 



৭৫ 
হি, এন 

বনগমন সংকল্পের কথা শুনিয়া পৌরজন, মন্ত্রিগণ ও 
কুলগুরু বশিষ্ঠ সকলেই তাহাকে তাহ! বুঝাইলেন, কিন্ত 

সীতা সে প্রবোধ মানিলেন না; তিনি কেবল কহিলেন 

*ভ্্রীলোক স্বামী ভিন্ন কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে 

না। হূর্যাকুসারিনী স্বর্চলার হ্যায় আমি পতির 

অন্ুগামিনী হইব।৮ যে বনবাসের ক্লেশের কথা স্মরণ 

করিতে বীরের হদয়ও কাপিয়। উঠে, স্বামীর সঙ্গে 

থাকিবেন বলিয়া রাজকন্যা রাজবধূ তাহা অল্লান বনে 

গ্রহণ করিতে প্রস্তত হইলেন। 
অবিলম্বে বনগমনের আয়োজন হইতে লাগিল । 

রাম ও সীতা তাহাদের ধনরহ্ন, অলঙ্কার ও গুহসজ্জ। সমুদয় 

ত্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া! ভিখারী সাজিলেন। পরে 

রাম ও লক্ষণ রাজকুমারের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া! তাপস 

বেশ ধারণ করিলেন । কৌশেয়বসন। সীতা একখানি 
চীর লইয়। সজল নয়নে রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

প্বনবাসী খধির! কিরূপে চীরবন্ধন করিয়া! থাকেন £” 

রাম তখন শীপ্র সীতার নিকট গিয়া তাহার পট্রবন্্রের 

উপর চীর বন্ধন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া 
পুরনারীগণ সকলে অনবরত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

তখন কুলগুরু বশিষ্ঠ অশ্রপূর্ণ নয়নে জানকীকে চীরধারণ 



৭৬ 

করিতে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন, “দুষ্ট, 

তুমি মহারাজকে প্রতারণা করিয়াছ; তুমি একমাত্র 
রামের বনবাস প্রার্থন। করিয়াছ, কিন্তু যিনি নিত্য বেশ 

বিন্টাস করিয়া থাকেন, সেই সীতা বস্ত্র ও অলঙ্কারে 
ভূবিত হুইয় স্বামীর সহিত কালযাপন করিবেন, ইহাতে 

তোমার কি ক্ষতি? অতএব, তুমি শীপ্ব বধূ জানকীর 
মুনিবেশ দুর করিরা ইহাকে উৎকৃষ্ট বস্থ ও অলঙ্কার 

দাও।” তখন রাজ! দশরথ ধনাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আদেশ 

কিলেন, "তুমি বৎসর সংখ্যা গণন1 করিয়। জানকীর 

নিমিত্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার আন।” ধনাধ্যক্ষ 

তৎক্ষণাৎ কোষগুহে গমন করিয়া বসনভূষণ আনিয়া 

সীতাকে প্রদান করিল। যাত্রাকালে দেবী কৌশল 

সীতাকে আলিঙ্গন ও তাহার মস্তক আত্রাণ কততিয়। 
কহিলেন, “বৎসে, যে নারী প্রিয়জনদিগের আদর 

ভাজন হইয়াও বিপদে স্বামিসেবায় বিমুখ হয়, সে 

ইহলোকে নিন্বনীয়া হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর 

ন্রীলোকের স্বভাব এই, যে উহার৷ স্বামীর সম্পদের সময় 
স্থথ ডোগ করে, কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাকে 

নান। দোষে দুষিত, এমন কি, পরিত্যাগও করিয়া থাকে । 

» আমার রাম যদিও নির্কামিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি 



ণ৭ 

০ 

ইহাকে অনাদর করিও ন11” জানকী দেবী কৌশল্যার 

এই ধর্মসঙ্গত কথ! শুনিয়া করযোড়ে কহিলেন, «আধ, 

আপনি আমায় যে আদেশ করিতেছেন, আমি অবশ্তই 

তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ 

করিতে হয়, আম তাহ! জানি ও শুনিয়াছি। চন্দ্র হইতে 

জ্যোতন্না যেমন বিচ্ছিন্ন নহে, আমিও সেইরূপ ধর্ম হইতে 

বিচ্ছিন্ন নহি । আমি কি কারণে স্বামীর অপমান করিব ।” 

বনবাস যাত্রাকালে রাম গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে 

ভরদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার নিকট 

চিঞ্কুটের পথ অবগত হইয়া তাহার দ্িকে চলিলেন। 

পথে যমুনা পার হইতে হয়। লক্ষ্মণ বৃক্ষশাখা দ্বারা ভেলা 
গ্রস্তুত করিলেন। সেই ভেলায় আরোহণ করিয়৷ তাহারা 

সাবধানে নদী পার হইতে লাগিলেন। নদীর মধ্যস্থলে 

আসিয়া সীতা যমুনাকে সম্বোধন করিয়া করযোড়ে 

কহিলেন, “দেবী, আমি তোমায় অতিক্রম করিয়। 

যাইতেছি। যদ্দি আমার স্বামী সুমঙ্গলে তাহার ব্রত 

পালন করিয়া অযোধ্যায় পুনরায়ু আগমন করিতে পারেন, 
তাহা হইলে শত কস সুরা ও সহত্র গো দিয়া তোমার 

পৃজ] কর্িব।” সীতা এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তরঙ্গময়ী 
যমুনার দক্ষিণ তাঁরে উত্তীর্ণ হইলেন। 



৭৮ 
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পরে তাহার। তিন জনে সেই তেলা৷ পরিত্যাগ পূর্ববক 

যমুনা! তটের বনম্থল অতিক্রম করিয়া শ্তামবটের 

নিকটবস্তী হইলেন। জানকী বটতরুকে প্রণাম করিয়। 

পুনরায় কাহগেনঃ প্তরুরাজ, আমার পতি শ্রতকাল 

পূর্ণ করুন, আমর! আবার আসিয়। যেন আর্ধ্যা কৌশলা। 
ও আধ্য! জুমিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার |" 

এই বণিয়। তিনি বটবৃক্ষকে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিতে 

লাগিলেন। 

তখন রাম লক্্মণকে কহিলেন, “বৎস, তুমি সীতাকে 

লইয়৷ অগ্রসর হও, আমি সশস্ত্রে তোমাদের পশ্চাতে 

যাইতেছি, পথে ইনি যে কুল, ফপ বা অন্ত কোন বস্ততে 

স্পা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তুমি তাহা আনিয়া দিও” 

সীতা যাইতে যাইতে পথে যাহ। কিছু সুন্দর দেখেন, 

রামকে তাহা জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষণও ব্যস্ত সযস্ত 

হইয়া তাহ আনিস! দেন। তিনি তখন হংস 

সারসনাদিনী নির্মলসলিল] যমুনা দেখিয়া অতিশয় 

আনন্দিত হইলেন। 

ইহার পর ভরত আসিয়া চিত্রকুটে রামের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলে রামের আর সেখানে বাদ করিবার 

“ইচ্ছা রহিলন।। তিনি ভাবিলেন, ভরত হয়ত পুনরায় 
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আপিয়া আমাদের বিদ্ব উপস্থিত করিতে পারেন । 

এই চিন্ত! করিয়া রাম, সীত। ও লক্ণকে লইয়া তথ! 

হইতে মহধি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অত্র 
মুনি তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ কয়িয়। স্বীয় সহ্ধর্দিণী 

পরম ধার্মিক অনস্য়ার সহিত তাহাদের পরিচিত করিয়া 

দিয়া কহিলেন, “বৎস, তপ ও ব্রতে ইহার অতিশয় নিষ্ঠ|। 

ইনি বনু বৎসর কঠোর তপস্ত। করিয়াছেন এবং ইহার 

কঠিন ব্রতে তপন্বীদের তপন্যার বিশ্ব দুর হইয়াছে। 
পূর্বে একবার দশ বৎসর অনাবৃষ্টিতে যখন দারুণ 
ছুভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন এই অননুয়। ফল মূল সৃষ্টি ও 

আশ্রমের মধ্য দিয়া গঙ্গাকে প্রবাহিত করেন। ইনি 

অতি শাস্তশীলা, পৃজনীয়। ও বৃদ্ধ! ) তোমরা ইহাকে মাতার 
ন্যায় দেখিও। সীতা ইহার নিকটে গমন করুন” 

মহধি অব্রির কথা শুনিয়। রাম সীতাকে কহিলেন, 
"রাজপুব্রি, তুমিত মহধির কথা শুমিলে ? যিনি আপনার 
কার্যযগুণে অননুয়। নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তুম 

আপনার কল্যাণের জন্ত তাহার নিকটে যাও।” 

তখন সীতা অননুয়ার নিকট 'বিনীত ভাবে উপস্থিত 
হইলেন। খধিপত্বী অতিশয় বৃদ্ধ, তাহার সর্বাঙ্গ বার্ধক্য 

রেখায় অক্ষিত, সন্ধিস্থল সকল শিথিল ও কেশ শুভ্রবর্ণ। 



৮০ 

চা ওরা পিই সস পীর 

বায়ুতরে কদলী তরুর ম্যায় তিনি অনবরত কম্পিত 

হইতেছেন। সীতা স্বীয় নাম উচ্চারণ করিয়া সেই 

প্রতিত্রতাকে প্রণা করিলেন এবং সবিনয়ে তাহার 

সমুদয় কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনশ্য় তাহাকে 

কহিলেন, পজানকি, তোমার ধর্শঘৃষ্টি আছে। তুমি 

আত্মীয় স্বজন ও অভিমান ত্যাগ করিয়া ভাগ্যক্রযে 
বনচারী স্বামীর অনুসরণ করিয়াছ। আমি স্বামীকে 

সঞ্চিত তপন্যার স্যার স্পহনীয় জ্ঞান করি। স্বামী 

হইতে স্ত্রীলোকের প্রিয়তর বন্ধু আর কেহ নাই। 

'যাহারা কেবল এঁহিক সুখ পাইবার আশায় স্বামীকে 

ইচ্ছা করে, তাহারা অধর্ম্মে পতিত ও অধশ প্রাপ্ত হয়। 

কিন্তু তোমার মনত যাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, 

সেই নকল গুণবতী, পুণ্যশীলার মত স্বর্গে পূজিত হইয়। 
থাকেন। অতএব, তুমি এখন সকল বিষয়েই পতির 

অনুত্রতা হইয়া থাক।” অনন্যার এই কথা শুনিয়া 
জানকী মৃদুস্বরে কহিলেন, “আর্য্যে, আপনি আমায় 

যে শিক্ষা দ্রিলেন, তাহা! আমার শিরোধার্্য | আমি 

যখন এই ভীষণ বনে আসি, তখন আধ্যা কৌশল্যা আমায় 
যাহা উপদেশ দেন, আমার তাহা ম্মরণ আছে এবং 

' বিবাহের সময়ে মাতা অগ্রিসমক্ষে আমায় যে আদেশ 

ও পারিনি 
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করেন, তাহাও আমি ভুলি নাই। পতিসেবাই যে 

সত্রীলোকের তপস্তা, আত্মীয় স্বজন সকলেই আমায় একথা 
দুঢ়রূপে বুঝাইয়! দিয়াছেন। দেবী সাবিত্রী ইহারই 
বলে স্বর্গে পুঁজিত হইতেছেন। আপনিও উহার স্ায় 
উৎকুষ্ট লোক আয়ত্ত করিয়াছেন। এইরূপে বহুসংখ্যক 

পতিব্রতা। পুণ্যফলে স্ুরলোক অধিকার করিয়াছেন ।” 

অনহ্থয়।৷ সীতার এই কথ শুনিয়া পুলকিত হইয়া 

তাহার মস্তক আত্্রাথ করিয়া কহিলেন, “বৎসে, আমি 

নিয়ম ও সংযমের অধীন হইয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, 
আমার বাসনা, সেই তপোবল আশ্রয় করিয়া তোমায় 

বর দান করি। তোমার ধর্ম্সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়। 

আমি অত্যন্ত গ্রীতি লাভ করিয়াছি। এখন তোমার 

বামন কি, আমায় তাহা! বল।” তখন সীত। সহাস্ত 

মুখে কহিলেন, “দেবি, আপনার প্রসন্নতাতেই আমি 

কতার্থ 'হইলাম।” অননুয়] সীতার কথায় অধিকতর 

প্রীত হইয়া কহিলেন, “বৎসে, আমি আজ তোমার দিব্য 
বিভব দিয় আপনীকে তৃপ্ত করিব। এক্ষণে তোমাকে 
এই সুন্দর মাল্য; বস্ত্র অলঙ্কার ও অঙ্গরাগ দিতেছি, 

'ইহাঁতে তোমার দেহে অপূর্ব শ্রী হইবে। এ সকল 
তোমারই যোগ্য, উপভোগেও এ সমুদ্বয় মহ্থণ ঝ৷ গান 

ঙ 
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হইবেন।। সর্বাঙ্গে এই অঙ্গরাগ লেপন করিয়। দেবী 
কমল! যেমন নারায়ণকে শোভিত করেন, তুমিও সেইরূপ 

রামকে অলম্কত করিবে ।” সীতা দেবী অননুয়ার 

প্রীতিদান সসন্ত্রমে করপুটে গ্রহণ ও তাপসীর চরণ 

বন্দন। করিয়া রামের নিকট গমন করিলেন । 

এইরূপে এই ছুই পতিব্রতা তপন্থিনীর উপদেশ ও 

আশীর্বাদ লইয়া রাজবধূ শ্বামীর ব্রত পালন করিতে 
তাহার পশ্চাতে গহন কাননে প্রবেশ করিলেন। এই 

বনবাসকালে সীতা যেরূপ স্বাভাবিক সরল ভাবে বাস 

করিতেন এবং প্রকৃতির অন্থপম শোভায় বিমুগ্ধ হইয়া 
মনের গাঢ় আনন্দ অকপটভাবে ব্যক্ত করিতেন, তাহা 

অতি মনোহর । তাহার বনবাসের কাহিনী পড়িলে 
মনে হয়, যেন চিরদিন বনে পালিত। কোন তাপসকন্ঠার 

জীবনের কথ! পড়িতেছি। মানব সমাজে নাঁন। উত্তেজনার 
মধ্যে বাস করিয়া অনেক সময় সুন্দর রমণী প্রকৃতি 

বিকৃত হইয়] যায়, কিন্তু সীতার চরিত্রের ইহাই প্রধান 

গৌরব, যে চিরদিন রাজকুলে অতুল বিতব ও ভোগের 
মধ্যে বন্ধিত হইলেও ঠ্রাহার নিরহস্কার শ্বচ্ছ প্রকৃতির 
নির্্ল সৌন্দর্য প্রাণ মুগ্ধ করে। 

পঞ্চবচী বনভূমি হ্বভাব সৌনর্যের অক্ষয় ভাঙার । 
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কোথাও নিবিড় অরণা, তথায় ঘনপত্র বৃক্ষ সকল 

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা বিস্তার করিয়া! দগ্ায়মান, নবপত্র 

ও পুষ্পপূর্ণা লতা তাহাদের বেষ্টন করিয়া শোভা গাইত ; 
মধ্যাহ্ুকালে বৃক্ষের শীতল ছায়ায় শয়ান মগ মুগীর পারে 

মুগ শিশু খেল! করিত। অন্য দ্বিকে সুনীল পর্বত ধ্যানমগ্ন 

খধির মত অটল গান্তীর্য্যে দিক্পূর্ণ করিয়! বিরাঙ্গ করিত ; 
পর্বতের গাত্র বহিয়া নির্ঝর সকল ঝর ঝর শবে নিয়ে 

অবতরণ করিত; বৃক্ষশাখায় পত্রের অন্তরালে অনৃশ্থ 

নুকষ্ঠ পক্ষী মধুর সঙ্গীতে নিস্তব্ধ পর্বত ভূমি প্লাবিত করিতঃ 
পঞ্চবটীর প্রান্ত দিয়! পুণ্যগিল! গোদাবরী বহিয়া যাইত 

এবং ক্রীড়াণীল মরালকুল সতত তাহার সৈকতের শোভ। 
বদ্ধন করিত। 

এই মনোহর স্থানে বাস করিয়। পবিভ্রগ্রাণ। সীতার 

হৃদয়ের গুণাবলী আশ্যধ্য বিকাশ পাইয়াছিল। জড় 
গ্রকৃতি তাধাহীন বটে, কিন্তু মানব মনের উপর ইহার 

শক্তি অতি আশ্চর্য ; ইহার গ্রতাবে কঠিন মানবহৃদয়েও 
অনেক সময়ে অভূতপূর্ব্ব উন্নত ভাবের আবির্ব হয়। 

সীতা এই জনস্থানে মুগশিণ্ড ও করিশাবককে স্বহস্তে নব 

পল্পবাগ্র আহার করাইয়া অপূর্ব সুখ অন্ুতব করিতেন 

এবং গোদাবরী সৈকতে মরালগণের সহিত ক্রীড়ায় মগ্র, 
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হইয়া আর সকলই ভুলিয়া যাইতেন। কখনও গোদাবরী 
তীরে বেতস বনের ছায়ায় রাম সীত। মধ্যাহ্ু সময়ে বিশ্রাম 

করিতেন, কখনও রাম তমালের সুগন্ধি নবপত্র দিয় 

সীতার জন্য অলঙ্কার রচন। করিতেন। এইরূপ প্রগাঢ 

সরল সুখে তাহাদের বনবাসের সুদীর্ঘ দিনগুলি গ্রাম 

কাটিয়। গেল। 

এক দিন লঙ্কার অধিপতি রাক্ষস রাবণের ভগিনী 

শুর্পনথা রামের নিকটে আসিয়। তাঁহাকে বিবাহ করিতে 

চাহিল) ইহাতে লক্ষণ অতিশয় কুপিত হুইয়] রামের 

আদেশে খড়গ দ্বারা উহার নাঁসাকর্ণ ছেদন করিয়! 

দিলেন। শূর্পণনথ! তখন রাবণের নিকট গিয়! রামের 

অত্যাচার বর্ণন করিল। রাবণের আদেশে তাহার 

অনুচর মারীচ মায়াবলে বন্রময় মৃগ হইয়া রামের কুটীরের 

নিকট সীতাকে প্রনুধ করিতে আসিল। সীতা বত্ব মুগ 
দেখিয়া রামকে কহিলেন “&উ মগ ধর, উহাকে ধরিতে 

পারিলে আমাদের আশ্রমের শোভ। হইবে ।” তখন 

রাম ধনথ্বাণ হস্তে মুগের পশ্চান্বর্তী হইলেন এবং এক 
শরে উহাকে বধ করিলেল। মৃত্যুকালে মারীচ রাষের 
কণ্ঠন্বর অনুকরণ করিয়। “ভাই লক্ষণ, আমি মরিলাম” 

_ এইরূপ আর্তনাদ করিয়। প্রাণত্যাগ করিল। মারীগের 
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আর্ভনার্দে সীতা অস্থির হইয়া লক্ষণকে রামের অন্বেষণে 
পাঠাইলেন। তাহার পর রাম সীতার জীবনের সেই 
তয়ঙ্কর মূহুর্ত আসিল | তাহাদের সুখের জীবন অন্ধকার 
করিয়া নিষ্ঠুর রাবণ যখন জনস্থানের এই জ্যোতিকে 
হরণ করিয়া লইয়া গেল, তখন কেবল রামের হৃদয় যে 
অন্ধকার হইল এমন নহে, কিন্তু সমগ্র বনভূমির সহান্ 
মুখত্রীও যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। সীতার কাতর 
চীৎকারে তাহাকে উদ্ধার করিতে কেবল এক জন গদ] 

হস্তে রাবণের সম্মুখে আসিয়। দাড়াইলেন। তিনি 
মহারাজ দশরথের সখা পক্ষীন্র জটামু। বছ ব্য 

দণডকারণ্যে বাস করিয়া জরাভরে তিনি ক্গীণ হইয়! 

পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রাবণ দশরথের পুজ্রবধূকে হরণ 
করিয়া লইয়া যায় দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে 

পারিলেন না, সীতার উদ্ধারের জন্য রাবণের সহিত 

যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়! গ্রাণ দিলেন। 

রাবণ সীতাকে লক্কায় লইয়া গেল। এত দিনে সীতার 
প্রকৃত পরীক্ষা উপস্থিত হইল। মনের যে আশ্চর্য্য 

তেঙ্জস্থিতা ও চরিত্রের যে অদ্ভুত পবিভ্রতাগুণে তিনি 

নারীকুলের মুখ উদ্্বপগ করিয়াছেন, তাহার চরিত্রের সেই 
অন্থপম শোভা৷ এই রাক্ষপুরেই পূর্ণভাবে প্রকাশিত 
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হইল। ওন্ষ.টিত মল্লিক! যেমন তাহার মধুর 'সৌরত 

চারিদিকে বিস্তার করে, সীতা এতদিন তাহার স্বভাবের 

সুগন্ধ সেইরূপ বিকীর্ণ করিতেছিলেন। সুনীল আকাশে 

আধাট়ের নিবিড় মেঘ যেমন জীব লোকের তৃপ্তিকর। 

জনস্থানে সীতা সর্ধবজীবের সেইরূপ আনন্দদায়িনী ছিলেন, 

তখন কে জানিত, যে এই শীতল জলপুর্ণ মেঘের 
মধ্যে এমন প্রথর জ্যোতির্ধয় বজ্ঞাগি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে? 

যাহার বাহুবলে দেবগণ কম্পিত, যাহার চরণে পৃথিবী 

লুষ্টিত, যাহ।র পাপভারে ধরা তারাক্রান্ত, সেই মুর্তিমান 
পাপের পুরীতে সীতা নীত হইয়াছেন। তাহার 

বাহিরের বল যাহা ছিল, সমুদ্ধয়ই পশ্চাতে পড়িয়া 
রহিয়াছে, তাহাদের বেষ্টন হইতে দুরায্া তাহাকে বল 

পৃর্বক ছিন্ন করিয়! আনিয়াছে। 

ঈশ্বর মানব আন্মাপ় যে শক্তি দিয়াছেন, তাহ 

যে জগতের সকল শক্তি হইতে বঙগবতী, তাহার 

প্রভাবে মানব যে সঁকল শক্তির প্রতিকূলে আপনার সমৃচ্চ 
মহিম। উর্ধে উথিত রাখিতে পারেন, এই ঘটন। তাহা 

উদ্ত্বগ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে। 

দৈহিক বল্লহীন। সীতা সম্পূর্ণ সহায়শূন্য অবস্থায় 

 সুক্ষোগুহে বন্দিনী। ছুর্দাস্ত রাক্ষদ খহিক সকল শঙ্ি 
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লইয়। তাহার পবিত্রতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান; কিন্ত 

বৈদেহীর হৃদয়ে যে শক্তি, তাহা দেবতেজ? স্কুল নেত্রে 

অনৃষ্ঠ হইলেও উহা বিদ্বাতের মত গ্রথর ও নিষেবে 
সকল পাপ দগ্ধ করতে পারে। এই অলৌকিক তেজে 
ম্ডিত। বঙিয়াই এমন অভাবনীয় বিপদে পতিত হইয়াও 

তিনি বিপদে অজেয়া, ভয়ে অসঙ্ুচিতা) আপনার চিত্ত 

গৌরবে সুদৃঢ় সংস্থাপিতা এবং স্থের্য ও গান্তীর্্য 
মহিমাময়ী রমণী। এই অন্ভুত জ্যোতি দেখিয়া দশানন 
তাহার সম্মুখীন হইতে পাবিল ন1। 

তাহার পর রাম অনেক অনুসন্ধানের পর সীতার 

উদ্দেশ পাইয়া স্ুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতির সাহায্যে ঘোর 

যুদ্ধেরাবণকে সবংশে নিধন ও রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 

বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে অ'ভষেক করিলেন। 

বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে রাম 

হনুমানকে কছিলেন, "সৌম্য, তুমি মহারাজ বিচীষণের 
অনুমতি লইয়া লঙ্কায় যাও। জাঁনকীকে অগ্রে তাহার 
কুশল জিজ্ঞাসা করিও, পরে তাহাকে সুগ্রীব লক্ষণ ও 

আমার কুশগ জানাইয়! কহিগু, মহাবীর রাবণ যুদ্ধে বিন 

হইয়াছেন। জানকীকে এই প্রিয় সবাদ দিয়া তাহার 

উত্তর লইয়া আইস।* হনুমান রামের আদেতে 
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বিভীষণের অন্গমতিক্রমে লঙ্কায় অশোকবনে প্রবেশ 

করিয়া! দেখিলেন, তিনি রাক্ষসীগণে পরিবৃত হইয় দীন 

মনে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন। হনুমান অগ্রসর হইয়! 
কহিলেন, “দেবী, রাম তোমার কুশল জিজ্ঞ(স! করিয়াছেন। 

তিনি লক্ষণ ও সুগ্রীব সকলেই ভাল আছেন। 

মহারাজ রাম ও লক্ষণ বানর সৈম্য লইয়া বিভীষণের 

সাহায্যে রাবণকে বধ করিয়াছেন।” তখন সীত। 
আনন্দে বাম্পগদৃগদৃকণ্ঠে কহিলেন, “বৎস, তুমি আমায় 

যে কথ! শুনাইলে, ত্রেলোক্যরাজ্যও এই নুসংবাদের 
প্রতিদান হইতে পারে না।” হনুমান জানকীর এই 
কথায় সন্তষ্ট হইয়। করযোড়ে কহিলেন, «দেবি, তুমি 

পতির হিতার্থিনী ও প্রিয়কারিণী। এইরূপ ন্ষেহের কথা 

কেবল তুমিই বলিতে পার। দেবি, এই রাক্ষসীরা 
রাবণের আদেশে তোমায় অনেক ক্লেশ দিয়াছে । আমার 

ইচ্ছা, যে আমি এখনই ইহাদ্দিগকে বধ করি। তুমি 

এই বিষয়ে আমায় অনুমতি দাও ।” দীনবৎসল। জানকা 

কহিলেন, প্যাহার। অন্যের আদেশে কার্য করে; সেই 

সমুদয় আজ্ঞান্ুব্তাঁ দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে 
পারে? চরিত্রই সাধুগণের 'ভুষণ। আর্য ব্যক্তি পাপী ও 
ব্ুধযোগ্যকেও শুভাচারীর তুল্য দয়। করিবেন। সকলেই 
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অপরাধ করিয়া থাকে, স্থৃতরাং সর্বত্র ক্ষমা কর! 
উচিত ।” | 

হনুমান কহিলেন, “দেবি, বুঝিলাম, তুমি রামের 
খুণবতী ধর্্মপত্রী এবং সর্বাংশে তাহার অনুরূপ, এখন 

আমায় অনুমতি কর, আমি রামের নিকট গমন করি ।” 

তাহার পর বিভীষণ সীতাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত 

করিয়া শিবিকারোহণে রামের নিকটে আনয়ন করিলেন । 
তখন রাম বিনয়াবতা জানকীকে পার্থে দণ্ডায়মান 

দেখিয়] কহিলেন, “ভদ্রে, আমি সংগ্রামে শক্র জয় করিয়া 

তোমাকে আনিলাম। তুমি এত দিন পরগৃহে ছিলে 
বলিয়। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হইতেছে। 

সুতরাং এখন তুমি যথায় ইচ্ছা! যাও।» 

জানকী বহু সংখ্যক লোকের মধ্যে রামের মুখে 
এই কথ শুনিয়া লজ্জায় যেন স্বদেহে মিলাইয়া গেলেন 
ও বাশরুদ্ধক্ঠে কহিতে লাগিলেন, “নীচ ব্যক্তি 

নীচ শ্রীলোককে যেরূপ রূঢ় কথা বলে, তুমি সেই রূপ 
অবাচ্য রুক্ষ কথা আমায় কেন বলিতেছ? তুমি 

বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য চরিত্র 

বুঝিলেন। ; বাল্যে যে উদ্দেশে আমার গাণিগ্রহণ করিয়াছ, 

তাহ! যানিলেনা এবং তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও গ্রীতি 
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সমুদয়ই পশ্চাতে ফেলিলে।” এই বলিয়। জানকী অঞ্চপাত 
করিতে করিতে ছুঃখিত ও চিস্তিত লক্মণকে কহিলেন, 

'লক্মণ, আমি মিথ্য1 অপবাদ সহিয়া আর বাচিতে চাহিনা, 

তুমি আমায় চিতা প্রস্তুত করিয়৷ দাও, আমি অগ্নি 
প্রবেশ পূর্বক দেহপাত করিব ।” লক্ষ্মণ রোষবশে রামের 

প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত পূর্বক চিতা প্রস্তত করিস্বা 
দিলেন। শীত! রামকে প্রদক্ষিণ করিয়৷ জ্বগস্ত চিতার 

নিকটবর্তী হইয়! দেব ও ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন করিয়া 
করযেড়ে অগ্নি সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, প্যদি রামের 

প্রতি আমার মন অটল থাকে, তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি 

সর্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন। সাধ্বী সীতাকে 

রাম কলঙ্কিত জ্ঞান করিতেছেন, যদি আমি পবিত্র 

হই, তবে এই লোকসাঙ্ষী অগ্নি সর্বতোভাবে আমায় 
রক্ষা করুন।” এই বপিয়! চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া 

তগ্তকাঞ্চনবর্ণা তগ্তকাঞ্চনভূবণা সীতা সর্ব সমক্ষে জপস্ত 

অগ্রিতে প্রবেশ করিলেন। মহধি দেবতা ও গন্ধর্কাগণ 
দেখিলেন, বিশালনয়ন1 সীতা যজ্ঞে পূর্ণাহুতির স্থা 
অগ্নিতে পতিত হইলেন। সমবেত স্ত্রীলোকেরা তাহাকে 
মন্ত্রপৃত বস্ুধারার ন্যায় অগ্নি মধ্যে পতিত হুইতে 
দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিপ। রাক্ষল ও বানরগণ 



৭১১ 

এই ব্যাপার দেখিয়। তুমুল রবে আর্তনাদ করিতে লাগিগ। 
এই শোকাবহ ঘটনার বহুক্ষণ পরে অগ্নিদেব চিতা হইতে 

উখিত হইলেন এবং দিব্যাভিরণভূষিতা ও রজ্জবন্ত্র 
পরিহিত জানকীকে রামের নিকট উপস্থিত করিয়। 

কহিতে লাগিলেন, “হে রাম, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর 

ইনি নিষ্পাপ । তুমি ইহাতে কিহুমাত্র পন্দেহ করিওন। 1” 
অগ্নির এই কথায় রাম অতিশয় গ্রীত হইয়া! কহিলেন, 

“আমি জানিলাম, ইনি আপনার উচ্চ চরিত্র গৌরবে 
কুরক্ষিত। | সমুদ্র যেমন তাহার তীরভূমি লঙ্ঘন করিতে 

পারে না, রাবণ ও সেইয়প ই'হাকে উল্লজ্ঘন করিতে পারে 

নাই। এই সীতা প্রদীপ্ত। অগ্সিশিখার মত সম্পূর্ণরূপে 
তাহার অন্পস্তঠ ছিলেন। ইনি ত্রিভুবনের মধ্যে 

পবিত্র । জ্যোতি যেমন কুরধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, 

ইনিও সেইরূপ আম। হইতে ভিন্ন নহেন। কীর্তি যেমন 

মনশ্বীর অপরিত্যাজা, ইনিও সেইরূপ আমার 

অপরিত্যাজ্যা। পরগৃহে ছিলেন বণিয়া৷ আম ইহাকে 
ত্যাগ করিতে পার না।” 

কিন্ত হায়, এই স্থানেই 'পীতার রেশ ও পরীক্ষার 

শেষ হইল ন।। রাম দেব, খবি ও সমাগত সৈন্যসমাস্তদের 

সমক্ষে লক্ষ(পুরীতে যাহ! কহিয়াছিপেন, অযোধার বাজ" 



৯২ 

সিংহাসনে আসীন হইয়। তাঁহার সে কথার মর্যযাদ। 
রক্ষা করেন নাই। রাম অযোধ্যায় ফিরিয়। আসিয়! সীতার 
সহিত সিংহাসনে অভিবিজ্ঞ হইবার অল্প দিন পরেই 
সীতার রাবণগুহে বাসজন্য পৌর ও জানপদগণের মধ্যে 

আবার নিন্দাবাদ আরম্ভ হইল। বাম তাহ! শুনিয়াই 
গঙ্গাতীরবর্তাঁ খধিগণের আশ্রমে সীতাকে পরিত্যাগ 
করিয়া আসিতে লক্মণকে আদেশ করেন। সীতাকে 

খধিগণের তপোবন দর্শন করাইবার ছলে তথাপন লইয়। 

গিয়া তাহাকে রামের আদেশ অবগত করাইলে তিনি 
এই দ্বারণ সংবাদে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে বছ ক্ষণ 
পরে চেতন! পাইয়া অগ্রপূর্ণ লোচনে দীনবচনে লক্ষমণকে 
কহিতে লাগিলেন, প্বুঝিলাম, কেবল ছুঃখভোগের জন্য 

বিধাতা আমার স্থ্ করিয়াছিলেন। তুমি রাজার আদেশ 

পাপন করিয়৷ আমায় ত্যাগ করিয়া যাও। তুমি আমার 

হইয়। শ্বশ্রুগণের চরণে প্রণাম করিয়। সকলকে কুশল 

জিজ্ঞাসা করিও। পরে সেই ধর্্মনিষ্ঠ মহারাজকে কুশল 
প্রশ্ন ও অভিবাদন করিয়! কহিও, আমি যে শুদ্ধচারিণী ও 

নিয়ত তোমার হিতকারির্ীঁ, তুমি তাহা জান। কেবল 

লোকনিন্দাভয়্ে তুমি যে আমায় ত্যাগ করিলে, আমি 

“তাহ! জানি, তুমি ধর্শান্থসারে প্রজাপালন করিয়া যে 



৯৩ 

ধর্ম সঞ্চয় করিবেঃ তাহাই আমার পরম লাভ; 
পৌরজনের নিকট তোমার যে নিন্দা রটন! হইয়াছে, 
যাহাতে তাহা দর হয়ঃ আমার তাহা করা কর্তব্য।” 

এই বলিয়৷ পীত। লক্ষণকে বিদায় দিয়া সেই গঙ্গাতীরে 

সৃথন্রষ্ট কুররীর ন্যায় মুক্তক্ঠে রোদন করিতে 
লাগিলেন। 

দ্বাদশ বর্ষ পরে রাম সর্বসমক্ষে পুনরায় সীতার 

পবিত্রতার পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন। এবার 

অন্নি পরীক্ষা! নহে, শ্পথ। শান্ত সন্ধ্যার সায়ন্তনী শ্রীর 

যাপন গান্ভীর্য্যের অপরিস্কট আতা চারিদিকে বিকীর্ণ 
করিতে করিতে কাধায়পরিহিতা কঠোর তপস্যায় কঙ্কাল 
মাত্রে পর্য্যবসিতা রঘুকুলমহিষী পৌর ও জনপদগণ 
বীরমণ্ডুলী ও খধিকুল সমক্ষে বিপুল সভাগৃহে প্রবেশ 

করিলেন । ব্রপ্ধার অন্ুগামিনী বেদশ্রুতির ন্যায় জানকীকে 

মহথি বানীকির পশ্চাতে সভায় প্রবেশ করিতে দেখিয়। 
সভামধ্যে চতুর্দিকে সাধুবাদ উখিত হইল। হ্বাদ্শবর্ষ 

ব্যাপী কঠোর তপশ্চর্যযায় ও কঠোরতর মনের ক্লেশে 

তাহার দেহের পুর্ব লাবণ্য নুগ্ত *হইয়াছে। কিন্তু গোধূলি 
আকাশে হৃর্যোর রক্তবর্ণ শেষ ছটার ভ্তায় আত্মার 

গৌরব তাহার তগঃশুষ্ক দেহযষ্টিতে আশ্চর্য্য মহিমা বিকাশ 



বা আট ইস ও ট্রি ইহাই এ লই রি টস পপি শা 

করিতেছে । ধর্মের অটল ভিত্তির উপর যিনি 

চিরজীবন সুদৃ্রূপে দণ্ডায়মান, বাল্যাবধি যাহার 
অন্তরে পাধিব কলুষ রেখামাত্র পাত করিতে পারে 
নাই, মাঁনবকুলগৌরব পতিতে ধীহার হৃদয়ের সমগ্র 

শ্রদ্ধা ও প্রীতি পর্য্যবসিত, বিবাহ অবধি পতিহিত 

চিন্তাই ধাঙ্লার জীবনের অবলম্বন, তাহাকে আবার 

পপথ গ্রহণ করিয়া জীবনের পবিত্রতা প্রমাণ 

করিতে হইবে? লজ্জা ও আম্মগ্লামিতে তিনি মিয়মান 

হইলেন, কিন্তু তাহার অন্তরের যাতন! রুদ্ধমুখ পাক 

পাত্রের নীরব অন্তর দাহের মত বাহিরে প্রকাশিত হইল 
না। সীতা ধীর ও অবিকম্পিত কে জননী ধরণীকে 

সত্বোধন করিয় কহিতে লাগিলেন, প্যদি আমি বাম 

ব্যতীত অন্ত কাহাকেও মনে স্থান নম! দিয়া থাকি, তবে 

দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ 

করি। ঘযদ্দি আমি কায়মনোবাকো রামকে অর্চনা করিয়া 

থাকি; তবে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তাহার মধ্যে 

প্রবেশ করি। রামের অধিক আর কাহাকেও জানিনা, 

ঘর্ষি এই কথ। সত্য বলিয্া'থাকি, তবে তাহার বলে দেবী 
পৃথিবী বিদীর্ম হউন, আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করি।” 

*  জানকীর মুখ হইতে এই শপথ বাণী উচ্চারিত হুইবা 



নি৫ 

মাত্র সহ! রসাতল হইতে এক দিব্য মিংহাসন উত্থিত 

হইল। দিব্যরত্রভূষিত অমিতবিক্রম নাগগণ উহা 

মন্তুকে ধারণ করিয়া আছে। তদুপরি দেবী বসুদ্ধরা 

প্রসন্ন বদনে উপবিষ্ট; তিনি বাহু প্রসারণ করিয়। 
পুণ্যময়ী ছুহিতাকে অঙ্কে গ্রহণ করিয়া রসাতলে অনৃশ্ 
হইয়া গেলেন | রামের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিপাত করিতে 

করিতে সীতা ভূগর্ডে গ্রবেশ করিলেন। তাহার সেই 
শেষ মৌন দুষ্ট দ্বারা তিনি রামকে কি বলিয়। গেলেন, 
কে তাহ! বলিবে? 



রাম। 

রামকে লইয়াই রামায়ণ। রাম চরিত ভারত- 

বাসীর হৃদয়ের আরাধ্য ধন। রাম তাহাদের দেবতা ও 

আদর্শ মানব উভয়ই । এমন উন্নত, এমন নিক্ষলঙ্ক, এমন 
পূর্ণ চরিত ভারতবাসী আর কল্পনা করিতে পারেন নাই। 
নারদ বালীকিকে কহিয়াছিলেন একাধারে এতগুধ 

দেবতাদের মধ্যে দেখি না, তবে যে মানবচন্দ্রে এই সকল 
গুণ আছে তাহার কথা! বলিতেছি, শুন । ধন্ত সেই অমর 
কবি ধাহাঁর মানবসরোবরে দিব্য সৌরভময় এই স্বর্ণ 
কমল উৎপর হইয়াছিল। আর ধন্য সেই পবিভ্র চব্রিত 
যাহা বু কোটি নর নারীর হৃদয়ের সর্বোচ্চ সন্্রম ও তক্তি 
উৎসারিত এবং তাহাদের চিত্ত অজস্র ধারায় শক্তি ও 

শান্তিতে প্লাবিত করিয়া তাহাদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন 

দেবভাব বিকশিত করিয়াছে । রাম রাজা দশরথ ও 

মহারানী কৌশল্যার অনেক তপস্তায় ল্ধ ধন? ফৌবনের 
প্রারস্ত হইতে রামকে পইবার সময় পর্যস্ত তাহারা এই 
পুত্র পাইবার জন্য কোন তপস্যা ব! অনুষ্ঠানের ক্রটিকরেন 
নাই। দশরথ ও কৌশল্যুর এত তপস্ত। বৃথা হয় নাই। 
প্রীত দেবতার আধীর্বাঘে তাহাদের গৃহে যে অপুর্ব 

পুরে জঞ্িল কি দেহের সৌন্দর্য্য কি স্বভাবের কমনীয়তায় 
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রিকি পা পি এস উস ও উল 

কি ক্ষত্রিয় বীর্ষ্যে, কি মনের সম্পদে এমন সস্তান বুঝি 

জগতে আর কাহারও হয় নাই। দশরথ ও কৌশল্যাই 

যে এই পুত্ররত্বের জন্য অনুক্ষণ বিহ্বল ও আত্মবিস্থৃত 

থাকিতেন, এমন নহে, রামকে যে দেখিত. সেই মুগ্ধ 

হইত। প্রজ্জাগণ অমাত্যগণ, ভ্রাতৃগণ, পিতা, মাতা, প্র, 
ভূত্য, সুহৃদ কাহার অন্তরের অনুরাগ, স্নেহ, ভালবাসা, 

বাৎসলা, প্রেম ও প্রভুতক্তি না ইনি নিঃশেষে আকর্ষণ 

করিয়াছেন? 

দেবী কৌশল্যার চিরসঞ্চিত মূর্তিমান্ তপস্যার স্যাক্ 
রাম তাহার ক্রোড়ে জন্ম লইয়াছিলেন। রামায়ণের 

আর সকল চরিত যেন রামের চরিত বিকশিত করিবার 

জন্য মহাকবির যানস ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। 

অন্য পর্বতগণের মধ্যবস্তী হইলে স্ুুমেরুর যেরূপ শোভ। 

হয়, দশরথ, কৌশল্যা, ভরত ও লক্ষণের মধ্যবত্তী হইয়া 
রামের চরিত্রের সৌন্দর্য্য সেইরূপ বঞ্ধিত হইয়াছে। 

তিনি প্রন্ধাগণের সুখ উৎপাদনে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাুণে 

বসুন্ধরার ন্যায়, বুদ্ধি বলে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বলবীর্যে 
শচীপতি ইন্দ্রের ন্যায় ছিলেন। এমন সর্বজনপ্রিয়তাতে 
তিনি ম্ডিত ছিলেন, যে তাহার সকল কার্যযই সকলের 

মিকট অলেটকিক বলিয়া বোধ, হইত। দেবমাতা 
্ 

সস 
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অদিতি যেমন বঙ্জপাশি ইন্্ দ্বারা শোতিত হইয়াছিলেন, 

দেবী কৌশলা সেহরপ অমিভতেজা রামকে পাইয়] 

অতিশয় শোঙ। ধারণ করিয়াছিলেন। বাজ] দশরথ 

এইট প্রিয়পুত্রকে রাজ্যে অতিষেক করিতে ইচ্ছুক হইয়। 

প্রগ্জা ও অমাতার্দিগকে কহিয়াছিলেম, “আরম 

প্র্জাগণের হিতাচরণে দীক্ষিত হইয়া এই শ্বেতছত্রের 

ছায়ায় শরীর জার্ণ করিয়। ফেপিয়াছি। এখন আমার 

পুত রামের হস্তে নাজাতার দিয়। স্বয়ং সুধা হইব। 

বল, আমার এই অভিপ্রায় তোমাদের অনুকূল হইবে 

কিনা?” তাহারা কহিলেন, “মহারাজ, রাম অলোক- 

সামান্য গুণে তাহার পুর্ববপুক্ুষদের অতিক্রম করিয়াছেন । 

পূরথ্থবাতে তিনিই একমাত্র সৎপুরুষ ও সত্যপরায়ণ। 

রাম প্রজাগণের গ্ীতিকর অতি উদার গুণে সুর্যের ন্যায় 

বিকাশ লাভ করিয়াছেন। সেই গুণবান্ মহাবীর 

রাজ্যভার প্রাপ্ত হন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা” তখন 

দ্রশরথ একদিন রামকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “বৎস, 

আমি দীর্ঘায়ু লাত ও ইচ্ছান্ুরূপ বিষয়সুখ উপভোগ 

করিয়। বৃদ্ধ হইয়। পড়িয়াছি। আমি যাচকর্দিগকে 

প্রার্থনাধিক অর্থদান ও গুরুগৃছে অধ্যয়ন করিয়াছি। অন্ন 
ও ভূত দক্ষিণা দান সহকারে অনেক রজ্ঞের অনুষ্ঠান 
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করিয়া দেবগণের অর্গনা করিয়াছি । জগতে বাহার 

তুলন৷ নাই, সেই তুমি আমার পুত্র, সুশ্রাং দেবঞ্ধণ। 

পিভৃষ্ণ ও খধিঝণ হইতে আমি মুক্ত হইয়াছি। এখন 

তে।মাকে রাঙ্গ্ে অভিষেক কারতে পারিলে আমার 

সমুদয় কর্তব্য শেষ হয়। বংস, প্রজাগণ তাহাদের 

পালনতার তোমার হস্তে দেখিবার ইচ্ছা! করিতেছে। 

এই জা মামি তোমাকে রাঞ্জে অভিষেক করিব। 

ইচ্ছ।, ক] তোমাকে অভিষেক করি, অতএব তুমি 

অদ্য রাঞ্রিতে বধু সাঁতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও 

উপবাস করিয়৷ কুশশয্যায় শয়ন করিয়। থাকিও |” 

অনন্তর রাম পিতা দশরথের চরণ বন্দনা করির। 

গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। স্বায় গৃহে জানকীকে না 

দেখিয়। জননার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 

তিনি পট্রবন্ত্ব পরিধান করিয়া দ্েবগৃহে মৌনাবলম্বন 
পৃর্বিক দেপপুজায় রত থাকিয়। তাগারহ রাজ শ্রী প্রার্থনা 

পরিতেছেন এবং সীঙা তাহার সমীপে উপাৰইট 

আছেন। রহ 

রাম মাতাকে অতিবাধন করিয়া কহিলেন, “জননি, 

পিতা আমাকে প্রজাপালন ভার অর্পণ করিয়াছেন। 

অতএব, কল, রাজ্যাতিষেকে জাঁনকীর যে সকল 
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০৩ ক কি ০ ব্রন ৯০৫ শা. সিইসি পা আশি আলা সা 

মঙ্গলাচার আবশ্তক, আপন তাহার আয়োজন 
করুন।” 

দেবী কৌশল্যা রামের যুখে এই প্রিয় বচন শুনিষ্বা 

হর্যগদ্গঘূ কঠে কহিলেন, গ্রাম, তুমি চিরজীবী হও । 
আমি যে হরির প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া ত্রত ও উপবাস 

করিয়াছি, এতদিনে তাহ! সফল হইল । দেখ, রাজগ্রী। 

তোমাকেই আশ্রয় করিবেন 1” 
লঙ্গণ সেই স্থানে বিনীতভাবে করষোড়ে 

বসিয়াছিলেন। রাম তাহার দিকে চাহিয়া সহাস্য যুখে 

কহিলেন, “লক্ষ্মণ, এক্ষণে তোমাকেও আমার সহিত এই 

স্নাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার অপর 

প্রাণের ন্যায়। সুতরাং রাজশ্র| আমার ন্যায় তোমাকেও 

আশ্রয় করিয়াছেন। আমার জীবন ও রাজ্য তোমারই 
জন্য, অতএব তুমি ইচ্ছামত স্থভোগ কর।” এই 

বলিয়া রাম মাতা কৌশল্য। ও সুমিত্রাকে প্রণাম করিয়। 
তাহাদের আদেশ লইয়! সীতা সহ আপনার আলয়ে 
গ্রমন করিলেন । 

রাম সেই দিন সীতার্ সহিত একান্ত মনে নারায়ণের 
আরাধনায় বত হইলেন। পরে তাহার উদ্দেশে হোম 

করিয়। হোমাবশেষ ভক্ষণ ও তাহার ধ্যান করিয়া সেই 

দ্বেরালয়ে কুশশব্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।. 
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রাত্রি প্রহর মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাম তাহার 

অধীন লোকদিগকে গৃ£ সক্জার অনুমতি দিলেন। হত, 

মাগধ ও বন্দিগণ রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া 

মধুর কে মঙ্গল গীত গান করিতে লাগিল! রাম পূর্বব 

সন্ধ্যা সমাপন করিয়। গায়ত্রী মন্ত্র গরপ করিতে লাগিলেন, 

পরে পবিত্র পষ্টবন্ত্র পরিধান পূর্বক নারায়ণের স্ততিবাদ 
ও বন্দন। করিয়া! ব্রাহ্গণগণের দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইলেন। 

বাদ্যধবনি এবং ব্রাহ্মণদিগের মধুর ও গভীর পুণাহ 

ঘোষে রাজধানী প্রতিধবনিত হইয়া উঠিল। রাম সীতার 

সহিত উপবাস করিয়াছেন, এই সংবাদে পুববাসী যারপর 
নাই আনন্দিত হইল । 

পুববাসীর। সমুদয় নগর সঙ্জিত করিতে লাগিল। 

শুনব মেঘের ন্যায়, ধবল পর্বত শিপরের ন্যায় দেবালয়, 
চতুষ্পপ, চৈত্য, পণ্যদ্রবে; পূর্ণ বাণিজ্যাগার, স্ুসনদ্ধ স্বন্দর 
লোকালয়, সভ1 ও অতিশয় উচ্চ বৃক্ষ সকলে ধবঙ্গ ও 

পতাকা! শ্লোভা পাইতে লাগিল। রমণীয় রাজপথ 

ধূপের গন্ধে গ্ুবাসিত ও মালো অলঙ্কত হইল। 

অভিষেকের পর কুমার রা রাত্রিকাণে নগরদর্শনে 

বাহির হইবেন বলিয়া নগরবাসী পথের প্রান্তে বৃক্ষাকার 

দীপ সতস্ভ সকল স্থাপন করিল। বিনীত, বিদ্বান্, ধার্মিক; 
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পয পরত সপ 

রাম রাঙ্গা হবেন, এই আনন্দে নগরবাসী নৃতা গীত ও 

বাদোর উল্লাসে মত হইল । পর্ঘদিনে মহাসমুদের ঘোর 

শকের ন্যায় নগরীতে অভ্যাগত লোকের বিপুল কোলাহল 

উখিত হইল । 

অভিষেকের দিন রাত্রি প্রভাত ও সৃর্যো!দয় হইলে 

ভুত ক্ষণ, শুভ নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হইল। 

কুলগুরু বশিষ্ঠ তাহ! দেখিয়া অভিষেকের সমুদয় দ্রবা 

লইয়া শিষাগণের সহিত রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন । 

দেখিলেন, উহার সমুদয় পথ পরিষ্কৃত ও জলসিক্ত, বিপণি 

সমদয় পণা দ্রধো প্রর্ণ, চারিদিকে পতাক1 উড়িতেছে, 

চন্দন অগুরু ও ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত 

হইয়াছে । সর্বত্র মহোৎসব, সকলেই আনন্দে উন্মত্ত এবং 

রামের অভিষেক দেখিতে উৎস্ুক। বশিষ্ঠ পুরীর 

হারদেশে শ্তমন্ত্রকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "স্সমস্ত, 

তুমি শীষ্ত গিয়া মহারাজকে আমার আগমন সংবাদ দাও। 

বল. অভিষেকের সমুদয় আয়োজন গ্রস্থত, এক্ষণে এই 

পুষয নক্ষত্তে রামের অভিষ্বেক যাহাতে সম্পন্ন হয়, তুমি 

যহারাজ দশরথকে গিয়া! শীত সে বিষয়ে প্রস্তুত হইতে 

বল।” 

*  কৈকেয়ীর ছলনায় রাজিব মধ্যে মহরাহ্ দশরথের 
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কি দশ? ঘটিয়ছে, ু্ তাহার কিছুই জানিতেন ন|।। 

তিনি মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়। অসঙ্কোচে ও 

চিরপ্রচলিত প্রথা অন্ুসারে তাহার স্ততিবাদ করিয়া 

কহিতে লাগিলেন, “মহারাগ্জ, আপনি আমাদের গ্রীতির 

একম[এ আশ্রয়। স্ুর্যেদয় হইলে সমুদ্র যেমন 

উষারাগরঞ্জি ওত জলে সকলকে আনন্দিত করেন, সেইবপ 

আপনি স্বয়ং গীত হইয়! আমাদিগকে আনন্দিত করুন। 

অদ্য রাঙ্গকুমার রামের অভিষেক মহোৎসব,আপনি বিচিত্র 

বন্ধ ও আতরণ ধারণপর্নক উজ্জ্বল দেহে স্ুমেক পর্ব 

হইতে স্ব্য যেমন উদ্দিত হন, সেইরূপ শয্যা হইতে 

গালজ্রা্খান করুন। অভিষেকে সমদয় আয়োজন 

হইয়াছে । নগর ও জনপদের যাবতীয় শোক বণিক 

গণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আছে। স্বয়ং 
বশি্ঠদেবও অন্ঠান্ত ব্রাঙ্গণগণের সহিত দ্বারে উপস্থিত। 

মহারাজ, যেমন চন্ত্রহীন রাত্রি, রক্ষকহীন পণ্ড এবং 

ববহীন ধেনু, অরাজক রাজ্যও সেইরূপ শোচনীয়। 

অতএব,.আ।পনি অবিলম্বে রামের রাজাভিষেকের আদেশ 

দান ককন।” মন্ত্রী সুমন্ত্রেরে* এইরূপ শান্ত ও ম্ুসঙ্গত 

কথায় মহীপাল দ্শরথ অধিকতর শোকে কাতর হইলেন 

এবং নিরানন্দ মনে ও বক্তবর্প লোচনে তাহার দিকে: 
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চাহিয়া! কহিলেন, “হে সুমন্ত, তোমার এই স্তাতি আমাকে 

অধিক ক্রেশ দিতেছে ।” দশরথের মুখে এই কাতর 

কথা শুনিয়। সুমন্ত্র করযোড়ে তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপন্ত 

হইলেন। তখন টৈকেয়ী সুমন্ত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, 

“দেখ, রামের অভিষেকের আনন্দে মহারাজ সমস্ত রাত্রি 

জাগরণ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি পরিশ্রমে ক্লান্ত ও শ্রাস্ত 

হইয়! নিদ্রিত আছেন, অতএব তুমি রামকে এই স্থানে 

আনয়ন কর।” স্থুমন্ত্র কহিলেন, “দেবি. রাজাজা 

ব্যতীত আমি কিরূপে যাইব?” রাজা দশরথ সুমন্ত্রের 

এই কথা শুনিয়া কহিলেন, *ন্ুমন্ত্র আমি প্রিয়দর্শন 

রামকে একবার দেখিব, তূমি শাঘ্ব াহাকে এই স্থানে 

আনয়ন কর।” নুমন্ত্র কৈকেয়ীর মুখে পুনঃ পুনঃ এই 
কথ। শুনিয়। ভাবিলেন, বুঝি দেবী রাজকুমারের অভিষেক 
মহে।ৎসব দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়া এইরূপ ত্বর৷ 

দ্িতেছেন। মন্ত্র রাজশয়নমন্দির হইতে বহির্গত হইয়! 

বারে আসিয়। দেখিলেন, অভিষেকের সমুদয় আয়োজন 

প্রস্তত করিয়া ব্রাঙ্গণগণ প্রতীক্ষা করিতেছেন। 

ঠাহাদের বাক্যান্ুসারে সুমন্ত্র পুনরায় অন্তঃপুরে প্রধেশ 

পূর্বক দশরথের শয়নগৃহে উপস্থিত হুইয়া ষবনিকার 

অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া গুত আশীর্বাদ পূর্ববক 

বসির 
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কহিলেন, “মহারাজ? চগ্গঃ হুর্য্য, কুদ্র, কুবের বরুণ, অগ্নি 

ও ইন্দ্র এই সমুদয় দেবত' আপনাকে জয় শ্রীপ্রদান করুন। 

এখন রজনী অতিক্লাস্ত এবং শুতদ্দিনও উপস্থিত হইয়াছে । 

অতএব, আপনি উত্থান করুন, আপনার দর্শনের জন্য 

ব্রাঙ্গণ, সেনাপতি ও বণিকেরা দ্বারদেশে প্রতীক্ষা 

করিতেছেন, এখন আপনি নিদ্র। ত্যাগ করুন।” 

তখন দশরথ কণ্ঠস্বর সুমন্ত আসিয়াছেন বুৰিয়। 

হ্াহাকে কহিলেন, “রামকে এখানে আনিবার জন্য আনি 

তোমায় আদেশ করিয়|ছিলাম। তুমি আমার আদেশ কেন 

পঙ্ঘন করিতেছ ? আমি এক্ষণে নিদ্রিত নহিঃ তুমি শান্ত 

বাও, বামকে এহস্তানে আন ।” 

_.. ব্রা সুমান্ত্রের সহিত আপনার ভবন হইতে বাহির 

হইয়। রাজপথে দেখিলেন, মকলে তাহার প্রতি একটৃষ্টে 

চাহিয়া ব্রহিল। রাজকুমার রাম সুসজ্জিত রাজপথ দর্শন 

ও বনু লোকের আশীবাদ গ্রহণ করিতে করিতে পিতার 

সন্গিধানে চলিলেন। তাহার বন্ধুগণ রামকে লক্ষ্য 

করিয়া কহিতে লাগিলেন, “যুবরাঙ্জ, অদা তুমি রাজ্যে 

অভিষিক্ত হইয়া আমাদের প্রতিপালন কর। তোমার 

রাজ্যাভিষেকের অপেক্ষ। আমাদের প্রিয়তর আর কিছু 

নাই।” 



১৬৬ 

স্ব সপ পপ সি সস সি সদ সিএ উর রা জর জজ সট শপ লা আশা স্পা লা পাপা ১ সু ০৯ ০ সপস্তাপন শত হল 

র।জ। দশরথ শুদমুখে ও দীনভাবে কৈকেকীন্র সহিত 

পর্য্যঙ্কে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে রাম তাহার নিকট 

উপস্থিত হইয়া পিতাকে সবিনয়ে প্রণাম করিয়। তৎপরে 

বিষাতাকে অভিবাদন করিলেন। তখন দশরথ রামের 

দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, প্রাম 1” ইহা কহিয়। 

দশরথের নয়ন জলে পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি আর কিছু 
কহিতে পারিলেন না। তিনি শোকার্ড মনে ঘন ঘন 

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন । উচ্চ তরঙ্গমালায় 

ক্ষুধ মহাসমুদ্রের ন্যায়, বাহুগ্রস্ত হুর্যোর ন্যায়, মিথ্যাবাদী 

খষির ন্যায় মহারাজ দশরথ রামের সম্মুখে নিশ্প্রত হইয়। 

রহিলেন। এই আনন্দের দিনে পিতার এইক্প 

অভাবনীয় শোচনীয় অবস্থ। দেখিয়। পথিমধ্যে সহসা 

কালসর্প দর্শনের ন্যায় রাম আতম্কে অর্দীর হইয়া] 

উঠিলেন। তিনি বিষ মনে কৈকেয়ীকে কহিলেন, 
“আমি নাজানিয়।কি এমন কোন অপরাধ করিয়াছি, 

যাহার জন্য পিতা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? 
আমার দোষে ক্ষম! প্রদর্শনের জন্য তুমি ইহাকে প্রসন্ন 

কর। কুমার ভরত ও শত্রন্নের কোন অমঙ্গল ঘটে 

নাই ত? আমার মাতৃগণ সকলে ত কুশলে আছেন? 

আমি পিতার অবাধ্য হইয়া এবং ত্ঁহার রোব উৎপন্ন 
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রিয়া মহুর্তকালও বাচিতে চাহি না। তুমি ত ক্রোধ 

বৰ অভিমানে পিতাকে কোন কঠোর কথা বল নাই? 

বল বহার এমন চিন্তবিকার কেন উপস্থিত হইল ?” 

তখন লঙ্জাহীনা কৈকেয়ী কহিল, “রাম, রাজ! ক্রুদ্ধ 

ছনা নাই। ইনি তোমার ভয়ে মনের কথা বগিতে 

পারিতেছেন না। ইনি পূর্বে আমাকে ছুইটি বর দান 

করিতে প্রতিশ্রুত হন, এখন আমি তাহা প্রার্থনা করাতে 

নীচের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। ইনি তোমাকে 

যাহা কহিবেন, ভালমন্দ বিচার ন৷ করিয়া যদি তুমি তাহ। 

কর, তবে আমি তোমাকে সমুদয় বলিতে পারি।” রাম 
কহিলেন, “দেবি, আমাকে এমন কগ! বলিও না। 

নি পিতা, পরম গুরু, বিশেষতঃ রাজা, ইহার আদেশে 

আমি সযুদ্রতলে নিমগ্ন হইত্বে পারি; অতএব ইনি 

যেরূপ সংকল্প করিয়াছেন, বল, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, 

অবপ্তই তাহা! রক্ষা করিব! তুমি নিশ্চয় জানিও, রাম 
কখনও ছুই প্রকার কথা কহিতে জানেন না।” তখন 

পাপিষ্ট। কৈকেয়ী সরলহৃদয় সত্যবাদী রাষকে অবলীলা। 

ক্রমে কহিল, “রাম, পূর্বে ঠেঁবাসুর যুদ্ধে যহারাজ 

অস্থরগণের অস্্রাধাতে ক্ষতবিক্ষত হইলে আমি পরিচর্যা 

করিয়। তাহার প্রাণরক্ষা। করিয়াছিলাম। তাহাতে সন্ত 
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হইয়া মহারাজ আমাকে ছুই বর দিতে অঙ্গীকার করিয়া 

ছিলেন। আমি এখন সেই ছুই বার চাহিয়াছি, এক বরে 
ভরতের রাজ্যাভিষেক, দ্বিতীয় বরে তোমার চতুর্দশ বৎসর 

দণ্ডক মহারণ্যে বাস। তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে 
পিতার এই অঙ্গীকার পালন কর। রাজ্যলোভ ত্যাগ 

করিয়! জটাবন্ধল ধারণ পূর্বক বনবাসী হও। রাজা! 

তোমার অভিষেকের জন্য যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহ। 

দ্বারা ভরত রাঙ্গে অভিষিক্ত হউন। তিনি হস্তী, অশ্ব, 

রথ ও সমুদয় ধনরত্র পাইয়া এই অযোধ্যার রাজ্য শাসন 

করুন। মহারাজ এই জন্য শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছেন, 

তাহার বদন শুঞ্ক হইয়াছে; তোমার মুখের দ্রিকে তিনি 

চাহিতে পারিতেছেন না। অতএব, তুমি সত্য পালন 

বরিয়। শাহাকে উদ্ধার কর ।” 

মৃহ্যুতুলা পীঢরাদায়ক এই কথা রাম নিস্তব্ধ হইয়া 

শ্রবণ করিলেন। পরে অস্নান মুখে কহিলেন, “মাতঃ, 
ভালই. আমি পিতার সত্য পালনের জন্য জটাবহছল 

ধারণ করিয়। এ স্থান হইতে বনে যাইব ; কিন্তু মহাবাঞ্জ 

স্বয়ং যে ভরতের অতিধৈকের কথা কহিলেন না, এখন 

এই এক ছুঃখই আমার মনে যাতন! দিতেছে । পিতার 

সত্য পালন ও তোমার হিতসাধনের জন্ত আমি স্বয়ং 
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ভ্রাতা ভরতকে রাজ্য, ধন, প্রাণ, এমন কি, সীতা দান 

করিতে পান্রি। মহারাজকে তুমি আশ্বাস দাও, ইনি 

অঠিশয় লঙ্জিত হইয়াছেন। আমি পিতার আদেশে 

দ্গাকারণ্যে প্রবেশ করি ।” বামের এই কথায় অতিশয় 

সন্তষ্ট হইয়। কৈকেয়ী আবার কহিল, “রাম তুমি যখন 

বনগমনে উৎসুক হইয়াছ, তখন আর তোমার বিলম্ব 

কর। ভাল নহে। তুমি এখনই যাও। তোমায় সত্য 

রক্ষায় বিলম্ব করিতে দেখিয়া মহারাজ এইরূপ লজ্জিত 

হইতেছেন এবং তোমার সহিত কথা কহিতেছেন না। 
নতুব। একপ করিবার উহার অন্য কোন কারণ নাই। 
যতক্ষণ তুমি এই পুরী হইতে বনে প্রস্থান না৷ করিবে, 
ততক্ষণ ইনি স্নান ভোজন কিছুই করিবেন না।” 

কৈকেয়ীর মুখে এই কথ! শুনিয়া রাজা দশরথ 

শোকাতিভূত হইয়া আর্তনাদ পূর্বক পর্যযক্কে যুচ্ছিত 

হইয়! পড়িলেন। রাম শশব্যন্তে তাহাকে উঠাইয়া 

কৈকেয়ীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে কশাহত অখের স্তায় 

অধীর হইয়াও কিছুমাত্র ব্যস্ত না হইয়া কহিলেন, 

, “দেবী, আমি স্বার্থপর হইয়া এই পৃথিবীতে থাকিতে 
চাহি না) তুমি আমাকে খবিগণের ন্যায় ধর্মাশ্রিত 

ল্লানিও। এখন পিতার আদেশ ন। পাইলেও জমি 
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তোমার আমেশেই চডুশ বৎসর নিন টন বনে বাস 

করিব। এখন জননার অন্থুমতি গ্রহণ ও ভানকীকে 

সম্মত করিঠে যাহ। কিছু বিলম্ব । রও ঘাহাতে 

ধ্াজ্যপাপন ও পিতৃউশ্রষ। করেন, তুমি তাহা দেখিও 

পিতৃসেবাই পুত্রের পত্রম ধন্ম ।” 

ক্রমে দ্শরথের অগ্ুঃপুরে রামের রাজ্যনাশ ও 

বনবাসদণ্ডঞ্।র কথা প্রচারিত হইল! বাঞজমহ্বীগণ 

রাম তীাহাঃদর নিকট কর/ব।ড়ে শিদায় লইতে 

আসিতেছেন দেখিয়া আর্টম্ববরে এই বলিয়া কাদিতে 

লাগিলেন, “যে পাম পিতার [নিয়োগ বাত;5 আমাদের 

তত্বাবধান করিতেন, আজ তিনি বনে চলিলেন। 

যিনি চিরদিন জননীর ন্যায় আমাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি 

করিয়া থাকেন, কেহ কট, কি ফরিলেও যাহা মনে 

ক্রোধের সঞ্চার হয় না, যিনি গ্লিয় কথায় সকলকে 

সমুষ্ট এবং কেহ কোন কারণে ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাহাকে 

প্রসন্ন করিয়া থ।কেন, আজ তিনিই বনে চলিধেন। 

রাজ। দশরথ অতি নিব্োধ। তিনি সকলের আশ্রয় 

প্রাণাধিক পুত্রকে ত্যাগ করিলেন ।” 

তাহার পর সেই হৃদয়বিদারক করুণ তৃশ্ত উপস্থিত 
হইল, যাহার শোকগাথা আজ কত শত বৎসর ধরিয়া 

লাই তি লস টি পলি ০ শীত 
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এই বিশাল দেশের হিমাচল হইতে কন্তা অন্তরাপ 

পর্যান্ত প্রতি পব্ধত কন্দরে, প্রান্তরে, কাননে, শৈল 

শিখরে, নদাতটে, সাগরপুলিনে, জলে, স্থলে, আকাশে 

পব্বঞ্জ বিচরণ করিতেছে । বিমাতার বড়যন্ত্রে যে 

আনন্দাচটিঙে রাজকুমার ছত্র, দণ্ড, মুকুট ও সিংহাসন 

পশ্চাতে রাখিয়। তরুণী পত্রী ও তরুণ ভ্রাতাকে লইয়। 

গহন দণ্কারণ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার শোকে তাহার 

, অন্তাপদদ্ধ অপরাধী পিতা ও বৃদ্ধ মাতার হদয়ই বে 

বিদীর্ণ হইল তাহা নহে, সমগ্র অযোধ্যাবাসীর হদয়ের 

অযুত শোকধারাও বিশাল মন্দাকিনী প্রবাহের স্তায় 
তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। তদবধি এই ত্যাগী 

রাজকুমারের জন্ত ভারতবাসার হৃদয় মখিত করিয় 

ঘে প্রবল শোকোচ্ছাস উখ্খিত হইয়াছে, অদ্যাপি তাহা 
নিবৃত্ত হয় নাই । 

বনবাস যাত্রা কালে রাম পিতাকে করপুটে কহিলেন, 

“নরনাথ, আমি এখন দণকারণ্যে প্রস্থান করিব। 

আপনি সকলের প্রভু, আমি নিবেদন করিতেছি, আপনি 
"সৌম্য দৃষ্টিতে দর্শন করুন। আমি লক্ষণ ও সীতাকে 
আমার অনুগামী হইতে বারবার নিষেধ করিয়াছিলাম, 

কিন্তু ইহারা তৃহাতে কর্ণপাত করেন নাই! অতএব, 
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প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন পুত্রর্দিগকে তপশ্চরণে আদেশ 

করিয়াছিলেন, আপনি আমাদিগকে সেইরূপ বনগমনে 

আদেশ করুন।” 

দ্রশরথ রামের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, “বৎস, 

আমি কৈকেয়ীকে বর দান করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, 

অতএব তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া শ্বয়ং অযোধ্যা 

রাজ্য গ্রহণ কর।” ধাণ্সিক রাম পিতার এই কথ৷ 
শুনিয়! করযোড়ে কহিলেন, “পিতঃ, আপনি সহস্র বৎসর 

আয়ু লাভ করিয়। পৃথিবী শাসন ককন। রাজো 
আমার কিছুমাত্র স্পহা নাই। আমি এই ধনধান্যপূর্ণ 
বছরাজ্য ও লোকসছ্কুল বসুমতী ত্যাগ করিতেছি, 

আপনি দুঃখিত না হইয়। ভরতকে ইহা দান করুন। 

সুখ কিন্বা রাজ্য ও জীবন এমন কি স্বর্গও আমি 
ইচ্ছা! করিনা। আমি সত্যবদ্ধ আপনার সত্য পালন 
করিব। পিতা দেবগণ অপেক্ষা পৃজ্য, সেই পিতৃদ্দেবতার 

আদেশ পালনে আমি কোন ক্লেশ বোধ করিব 

না। চতুর্দশ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া 
আমি আবার আপনার ভ্রীচরণ বন্দনা! করিব।” 

তাহার পর তিনি পিতাকে অবনত মুখে কহিলেন, 
"পিতঃ আমার জননী এই উদারশীল! কৌশন্য1! আমাকে 

শি 
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বনগমনে উদ্যত দেখিয়াও আপনার কোনরূপ নিন্দ: 

করিতেছেন ন।। ইনি কখনও ছুঃখ সহা করেন নাই, 
ইহার পর আমার বিয়োগে শোকে অত্যন্ত কষ্ট পাইবেন । 

এই জন্য কহিতেছি, আপনি ইহাকে সন্মনে রাখবেন। 

আমি যে চক্ষের অন্তর।লে থকিঃ ইহার সে ইচ্ছা নাই; 

এক্ষণ দেখিবেন, যেন আমার শোকে ইহাকে প্রাণত্যাগ 

করিতে না হয়।” বাজ দশবথ বাম্পভরে আর কথ! 

কহিতে পাধিলেন ন।। পরে মুহুর্ত মধ্যে মনের আবেগ 

সংবরণ করিয়। সজল নয়নে সুমন্ত্রকে কহিলেন, "তুমি 

বধাহনযে|গ্য রথে অব যোজন] করিয়া আন এবং বামকে 

জ্রনপদের বাহিরে রাখিয়! আইস। একজন সাধু 

নহাবারকে ঠাহার পিতা মাত! নিক্বাসিত করিতেছেন, 

ইহাই গুনবানদেের গুণে যথেষ্ট পরিচয় সন্দেহ নাই।” 

তখন ধর্মপরায়ণ রাম সেই সর্ধজনপুজনীয়! জননীকে 

নিরীক্ষণ করিয়া! মাতৃগণ সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 

“ম[তঃ, তুমি ছুঃখ শে।কে বিমন। হইয়। আমার পিতাকে 

দেখিও না। এই চৌদ্দবংসর চক্ষে নিমেষেই 

অতিবাহিত হইবে। পরেই ট্ৰখিবে, আমি জানকা 
ও লক্মণের সহিত এই রাঞ্জধানী অধয্যোধ্যায় উপস্থিত 

হইয়াছি।” 
৮* 
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রাম জননীকে এইরূপ সান্বুনা করিয়া একে একে 

অপর মাতৃগণকে দর্শন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়। 

বিনীত বচনে দীন নয়নে ঠাহাদিগকে কহিলেন, “একত্র 

বাস জন্য ভ্রম বশতঃ যদি কখনও রূঢ় ব্যবহার করিয়। 

থাকি, প্রার্থন। করি, আপনারা তাহ। ক্ষমা করিবেন।” 

রাম রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। 

নগরবাসী উন্মত্তের মায় রথের পশ্চাতে ধাবিত হইয়। 

কহিতে লাগিল, “মুমন্ত্র তুমি অশের রশ্মি সংযত করিয়। 

ধারে ধারে যাও। আমর। রাজকুমারের মুখ বহুদিন আর 

দেখিতে পাহব না) এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া 

লই 1” 

অযোধ্যাবাসিগণ রামের পশ্চার্তী হইলে রাম 

রথ হইতে পুত্রতুল্য প্রজাদের উপর সন্মেহে চাহয়। 
কহিলেন, “দেখ, তোমর। আমাকে যেরূপ শ্রীতি ও 

বহমান করিয়া থাক, আমার অনুরোধ, ভরতকে 

তাহ! অপেক্ষ। অধিক করিবে । আমি বনে গেলে 

যাহাতে তাহার মনে কোন কষ্ট উপস্থিত না হয়, 

আমার মঙ্গলের জন্য তেযর। তাহাই করিবে» বৃদ্ধ 
তপন্থী ব্রাঙ্গণগণ রামের রথের পশ্চাতে যাঁইতেছিলেন, 

অত্যধিক বার্ধক্যবশতঃ তাহাদের মন্তক কাপিতেছিশ। 
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তাহার। অধিক দুর যাইতে ন। পারিয়া ঘুর হইতে কহিতে 
লাগিলেন, “হে বেগবন্ উৎকৃষ্ট অশ্বগণ, নিবৃত্ত হও, আর 

যাইও ন।; তোমাদের কর্ণ আছে, আমাদের প্রার্থনা 

শুন, রামের চিত্ত পবিত্র, ইনি বীর ও দৃঢ় ব্রতশালী, 
তোমর! ইহাকে লইয়। ভিতরে আইস। কখনও অযোধ্যার 

বাহিরে যাইওনা।” রাম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের দেখিয়। 

ও তাহাদের কাতর কথ। শুনিয়। সীত। ও লক্ষ্মণ সহ বথ 

হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ধারে ধীরে পাত্রে বনের 

দিকে যাহতে লাগিলেন। 

তখন ব্রাঙ্গণেরা ছুঃখিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, 

“কুমার, তুমি অতিশয় ব্রান্গণপ্রয় বলিয়া ব্রাঙ্গণের! 

তোমার অন্থগমন করিতেছেন, যজ্ের অগ্রি ব্রাহ্মণের 

স্বন্ধে আরূঢ় হইয়। তোমার পশ্চাতে যাইতেছেন। 

বাব্ধপেয় যজ্ঞে আমর! যাহ। পাইয়াছি, শরতের মেঘের 

মায় শুভ্র সেই ছত্র সকলও তোমার সঙ্গে চলিয়াছে। 

তুমি রাজছত্র পাও নাই, রৌন্দ্রের উত্তাপ লাগিলে এই 
ছক্র সকল তোমার রৌদ্র নিবারণ কারবে। পরম ধন বেদ 
সতত আমাদের হৃদয়ে রহিয়াছে, আমাদের পঞীগণ ধর্মে 
প্রতিষ্ঠিতা, সুতরাং তাহার! অনায়াসে গুহে বাস করিতে 

পাৰিবেন। তুমি বনে গেলে আমরাও বনে যাইব। শুভ্র- 
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বৈরি আমাদের এই: মস্তক লিতে লুটাইয়। আমর] 

তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি বনে যাইও নী। 

জগতের সকল জীব তোমাকে স্নেহ করিয়া থাকে, তাহার। 

সকলে প্রার্থন। করিতেছে, ফিরিয়। আসিয়। তাহাদের প্রতি 

ন্বেহ প্রকাশ কর। দেখ, বৃক্ষের পক্ষারাও শান্ত ও স্থির 

ভবে অবস্থান করিয়া তোমার কৃপা! প্রার্থনা করিতেছে ।” 

এইরূপ কহিতে কহিতে '্টাহারা তমসাতীরে উপস্থিত 
হইলেন। তখন বাষ তমসাতীরে উপবেশন করিয়। 

লঞ্চণকে কহিলেন, «আজ বনবাসের এই প্রথম বারি 

উপগ্ঠিত। পিতার রাঙ্ধ/নী অযোধার স্ত্রী পুরুষেরা 
আজ অবধি আমাদের নিমিত্ত শোকাকুল হবে, আমাদের 

সকালর গুণে উহার বধীভূঠ হইয়াছে। পিত। মাতার 

জন্য এখন মামার অতিশয় কষ্ট হইতেছে, তাহারা কীদিয়া 

'াদিয়া নিশ্চয়ই অন্ধ হষঈটবেন। আজ আমরা এই 
নদী তীরে আশ্রয় গইলাম, এই স্থানে বন্য ফল মূল 

যথেষ্ট আছে, কিন্তু আমি সংকণ্প করিয়াছি, এই রাত্রি 

কেবল জলপান করিয়। থাকিব ।” 

রাম সেই গোষ্ঠবহুল“তমসার উপকূলে প্রজাগণের 
সঠিত রাত্রি যাপন করিলেন এবং প্রভাতে উঠিয়া 
তাহাদিগকে গা নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া লক্মণকে 
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কহিলেন, “বৎস, প্রঙ্গার৷ আমাদিগকে বনবাস হইতে 

নিবৃত্ত করিবার জন্য গৃহধর্থে বিমুখ হইয়া কেবল 

আমাদিগের যুখাপেক্ষ। করিতেছে; উহার! প্রাণত্যাগ 

করিবে, কিন্তু সংকল্প হতে বিরত হইবে না। এখন 

উহারা নিদ্রিত আছে, অতএব চল, আমরা শীত্র রথে 

আরোহণ করিয়। প্রস্থান করি” এই বলিয় তাহারা 

রথে আরোহণ করিয়। সত্বর প্রস্থান করিলেন। বাম 

সেই রাত্রি শেষে বহু দুর অতিক্রম করিলেন, পথে প্রভাত 

হইল। তাহার পর তাহার রথ দেশান্তরে প্রবেশ করিল 

এবংযাহার প্রান্তে হল কথিত ক্ষেত্র সকল শোতা। পা ইতেছে 
এইরূপ গ্রাম ও কুসুমিত কানন দেখিতে দেখিতে 

তাহারা গমন করিতে লাগিলেন। গ্রামা লোকের। 

তাহাদের দেখিয়া কহিতে লাগিল, "বুদ্ধিহীন বৃদ্ধ বাজ! 

দশরথকে ধিক্, যিনি প্রজাদের প্রতি কখনও কোন 

অপ্রয় আচরুণ করেন নাই, তিনি সেই পুভ্রকেই ত্যাগ 

করিলেন।” রাম তাহাদের এইক্প কথা শ্রবণ করিতে 

করিতে কোশল দেশের অস্ত্য সীমায় উপনীত হইলেন; 

পরে পবিত্র সলিল। বেদশ্রুতি পার হইয়৷ দক্ষিণ দিকে 

যাইতে লাগিলেন। অদ্ভুরে গোমতী প্রবাহিত হইতেছিল, 
উহার তটে গো সকল বিচরণ করিতেছিল, রাম উহ! পার 
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হইয়া শ্যন্দিক! নদী উত্তীর্ণ হইলেন ? তাহার তীরে হংস ও 

মঘূরগণ কলবব করিতেছিল। তৎপরে তিনি সুমস্ত্রকে 

সম্বোধন করিয়। বারবার কহিতে লাগিলেন, «সুমন্ত্র, আমি 

কবে পিতা মাতার নিকটে ফিরিয়া! গিয়া সরযুর কুসুম 

কাননে মুগয়া করিব।” অনস্তর তিনি রাজধানী অযোধ্যার 

দিকে ফিরিয়া তাহার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, 

“হে রঘুকুল প্রতিপালিতে; আমি তোমাকে এবং যে সকল 

দেবতা তোমাতে বাস এবং তোমাকে রক্ষা করিতেছেন, 

তাহাদের আমন্ত্রণ করিতেছি । আমি খণ হইতে যুক্ত, 

বমবাস হইতে প্রতাগত এবং পিতা মাতার সহিত মিপিত 

হইয়া আবার তোমাকে দেখিব।” রাম অধযোধাকে 

এইরূপে সম্ভাষণ করিয়। দক্ষিণ বাহু উত্তোলন পূর্ববক 

অশ্রপূর্ণ লোচনে জনপদবাসীর্দিগকে কহিলেন, “দেখ, 

তে।মর! আমাকে যখথোচিত আদর ও কৃপা করিলে, এখন 

আর অধিক ছুঃখ সহ কর! তোমাদের কর্তব্য নহে। 

অতএব, তোমরা ফিরিয়। যাও, আমরাও আপন ব্রত 

পালনে গমন করি।” তখন জনপদবাসীরা রাযকে 

প্রণাম করিয়। ফিরিয়া! চলিগ্গ। যাইতে যাইতে তাহারা 

তাহাকে দেখিবার আশায় একবার দীড়াইয়া রহিল। 

ক্রমে ক্রমে রাম সায়্ংকালীন হুর্য্ের জায় গ্রামবাসিগণের 
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টপথ হইতে অবৃগ্ত হইলেন এবং যেখানে বিস্তর বদান্ত 
লোকের বাস আছে, সেখানে চৈতা ও যুপ সকল শো! 
পাইতেছে, ধেখানকার আকাশে সর্বদ। বেদধবনি উত্িতত 

হইতেছে, যেস্বান আত্র কাননে পরিপূর্ণ, জলাশরে 
শোতিত এবং ধন, ধান্য ও ধেনুসম্পন্ন, যেখানে সকলেই 

হপুষ্ট, রাম ক্রমশঃ দেই রমণীয় কোশল দেশ অতিক্র্ব 

করিয়। ধীরে ধীরে স্ুরম্য উদ্যানশোভিত স্ুুসমুদ্ধ 

শৃর্গবের পুরে উপনীত হইলেন। তথায় জাহুবী কল 

কল রবে প্রবাহিত হঈতেছিল, উহার জল যণির স্তর 

নির্ণগ, শীতল ও পবিভ্র। অবশেষে রাম চিত্রকূটে 

উপনীত হইয়া তথায় আপনাদের বাঁস কুটীর নির্মাণ 
করিয়া বাস করিতে লাগিলেন + রমণীয় চিন্রকুট এবং 

উৎকৃষ্ট অবতরণপথযুক্ত ও মৃপপক্ষিশোভিত মালাবতী 
নদী লাত করিয়া তাহার আর আনন্দের সীমঃ রহিল না, 

অধোধা। হইতে নির্বাসনের ছুংখ তিনি ভুলিয়! গেলেন। 

রাষ বছুদিন চিত্রকূটে মনোরম নির্জনতা উপভোগ 

করিলে পর এক দিন সহসা দেই বনে ঘোর কোলাহল 

উত্থিত হইল। মৃগ. হস্তী ও মহিষের! ভয়ে ইতস্ততঃ 

ধাবিত হইতে লাপিল। লক্ষ্মণ অবিলঘ্বে এক পুম্পিত 

শান বৃক্ষে আরোহণ করিয়। দেখিলেন। পূর্ব দিকে হস্তী 
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অশ্ব ও বথপূর্ণ বহুসংখ্য সুসজ্জিত সৈন্য আসিতেছে। 

দেখিতে দেখিতে ভরত সসৈন্যে আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন 

এবং মের পদতলে পতিত হইয়! অবিরল অশ্রু বর্ষণ 

করিতে লাগিলেন। বাম সন্মেহে তাহার মস্তক আম্রাণ 

করিয়। তাহাকে আগনার অঙ্কে বসাইলেন এবং পিতা 

মাতা ও রাজা সংক্রান্ত সমুদয় কুশল জিজ্ঞাস! করিলেন । 

ভরত চিত্রকুট হইতে প্রস্থান করিলে পর বামের আর 

তথায় বাস করিবার প্ররত্তি রহিল ন, তিনি ভাবিলেন, 

ভধোধ্যার এত সমিহিত থাকিলে ভরত পুনরায় আসিয়! 

আমার বিদ্ব উৎপন্ন করিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি 

তথা হইতে অত্র মুনির আশ্রমে এবং তথা হইতে তাহার 

আশীর্বাদ গহণ করিয়া মেঘমগ্ডলে সুর্য্যের শ্যায় গহন 

দ্রণ্ক কাননে প্রবেশ করিলেন 

রাম দগডকারণ্যে প্রবেশ করিণা তথায় তাপসগণের 

আশ্রম সকল দেখিতে পাইলেন। মনেই সকল আশ্রমে 

ব্রহ্মের দীন্তি সতত উজ্জল ভাবে প্রকাশিত ছিগগ। 

তথায় চীরচন্ম্রধারী, ফলমৃলাহারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বাস 
করিতেন। তপোবনের গ্রাঙ্গন সকল সর্বত্র পরিফার ও 

পরিচ্ছন্ন; মৃগ ও পক্ষিকুল সেখানে নির্ভয়ে বিচরণ 

করিতেছিল। এরশস্ত অগ্নিহোত্র গুহমধ্যে ক্রগভা৩, 
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মুগ চর্ম, সমিধ ও জঙগগ কলস শোভা পাইতেছিল। ফল 

মূল সঞ্চিত ছিল ও তথাকার আকাশে অনবরত বেদধ্বনি 

উখিত হইতেছিল। রাম সেই সকল পুণ্য আশ্রম 

দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। আশ্রযবাসী তপস্বীগণ 

রাম, সীতা ও লক্ষ্ণকে দেখিয় গ্রীতমনে তাহাদের 

প্রতুাদ্গমন এবং মগলাচার পুন্বক তাহাদের গ্রহণ 

করিলেন। তাহার! রামকে সাদর সম্ভাষণ ও আশীর্বাদ 
করিয়। কহিলেন, "রাম, তুমি ধর্মবরক্ষক ও শবণ্য, তুমি 

নগরী বা গহন বন যেখানেই থাঁক, তুমি আমাদের রাজা। 

আমর! তোমার অধিকারে বাস করিয়। আছি।” 

রাম এই দণ্ডকারণো বাস কালে মহধি শরভঙ্গ, সুৃতীক্ষ, 
মাগুকর্ণী, অগন্ত্য প্রভৃতি খধিগণের আশ্রম দর্শন 

করিয়ছিলেন। মহধি অগন্ত্য তাহাকে দিব্য বৈষ্ণব ধন্ত। 
ব্রহ্মদর্ত নামক অমোঘ শর, অক্ষয় তুনীর ও অসি 

দান করেন। মহধি অগন্ত্ের নির্দেখ ক্রমে তাহারা 
পঞ্চবটাতে গিয়া বাপ করেন। এইট গঞ্চবটী অতি 
মনোগর স্থান। ইহার অনতিদুরে পবিভ্রসলিল! 
গোদাবরী প্রবাহিত হইতেছিল। গোদাবরীর তটদেশ 

, কুস্থমিত নান। বক্ষে শোভিত; বহুসংখ্যক মুগ তথায় 
জল পান করিতে যাইত এবং গোদাবরীর সৈকততূমি 
হংস লারদ ও চক্রবাকে সব্বদা অলঙ্কত থাকিভ। 
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লক্মণ এই মনোহত্র স্বানে এক শ্িরম্য পর্ণ শাল! 

নির্মাণ করিলেন। উহার তিত্তি মুত্তিকানিশ্মিত এবং 

বৃহৎ বংশে বংশ কাধ্য সম্পাদিত হইল । উহা] শমী শাখ।, 

কুশ, কাশ, শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া! স্ুদূঢ় রজ্জুতে 

আবদ্ধ হইল। লক্ষণ এইবরূপে আশ্রম নির্মাণ করিয়! 

গোর্দাবরীতে বান করিয়া পন্ম উত্তোলন ও পথ 

পার্থের বৃক্ষের ফল লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। 

অনস্তর পৃশ্পবপি প্রদান ও ষথাবিধি বাস্তশাস্তি করিয়। 

রামকে কুটার দেখাইলেন। কুটীর দেখিয়া! বাম ও সীতার 

অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিপ। রাম স্থুরলোকে দেবতার স্তায় 

পঞ্চটীতে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর শরৎকাল 

অভীত ও হেষস্ত কাল উপস্থিত হইল। এই সময়ে একদিন 

রাষ অতি প্রত্যুষে হ্বানার্ধ রমণীয় গোদাবরীতে গমম 
করিলেন। সীতা ও তাহার পশ্চাতে লক্ষণ কলস লইয়া 

যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে লক্ষণ রামকে কহিলেন, 

"আর্য, যে খছু আপনার প্রিয়, এখন তাহাই উপস্থিত 

হইয়াছে। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কত হুইয় 

শোত। পাঈতেছে। নীহখরে সর্বশরীর কর্কণ হইয়াছে, 

পৃথিবী শ্পূর্ণ জল স্পর্শ করা ছুক্ষর এবং অগ্নি 
স্থখযেবা হইয়াছে। এক্ষণে হুধ্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং 
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উত্তর দ্রিক তিলকহীন স্ত্রীলোকের ন্যায় হতশ্রী হইয়। 

গিয়াছে । কমলদল হিমে নষ্ট হইয়] মুণালমাত্রে অবশিষ্ট 

আছে, উহার কেশর ও কর্ণিক1 শীর্ণ এবং জর] প্রভাবে 

পত্র সকল জীর্ণ হইয়! গিয়াছে । এক্ষণে উহার আর 
পূর্বের মত শোভা নাই। আর্ধয, এই সময়ে নন্দী গ্রামে 
ধর্মপরায়ণ ভরত সমধিক কাতর হইয়া আপনার প্রতি 

ভক্তি নিবন্ধন তপস্যা করিতেছেন। তিনি রাজ্য, মান 

,ও নান! সুখ ভোগে উপেক্ষা! করিয়] মিতা হইয়। 

ভূতলে শয়ন করেন। বোধ হয়, এখন তিনিও দ্বানার্থ 

সরযুতে গমন করিতেছেন । ভরত ম্বভাবতঃ অত্যন্ত সুখী 
ও সুকুমার । জানিনা, তিনি এই বাজি শেষে শীতে 

কাঁহর হইয়া কি প্রকারে নান করিতেছেন। তরত 

লক্জীক্রমে কখনও নিষিদ্ধ আচরণ করেন না। সেই 

পদ্মপলাশলোচন রাজপুত্র সর্কাংশে আপনাকে আশ্রয় 

করিয়াছেন । আপনি বনবাসী হইলে তিনি তাপসের 

আচার অবলম্বন করিয়া আপনার অনুসরণ করিতেছেন । 

লোকে বলে, সন্তান মাতার ম্বভাবের উত্তরাধিকারী 
হইয়া থাকে, ভরত তাহার অন্যথা করিয়াছেন। দশরখ 
বীহার শ্বামী, হুণীল ভরত ধাহার পুত্র, সে কৈফেয়ী 

এমন ক্রু কিন্নূপে হইলেন 1” ধার্শিক লক্ষণ ভরতের 
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গুণ এইরপ যুগ্ধচিত্তে ও স্নেহ তরে কীর্তন করিতেছিলেন। 

রাম টেকেয়ার নিন্দা সহা করিতে ন। পারিয়া 

কহিলেন, “বংস, তুমি ইক্ষাাকুনাথ তরতের গওণকার্তন 

কর। মাতা কৈকেদীর নিন্দা করিওনা। দেখ, 

আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ় ও স্বর থ|কিলেও পুনরায় 

ভরতন্গেহে চঞ্চল হইতেছে। তাহার সেই প্র্রিষ। 

মধুর, হৃদয়হারী, অমৃততুল্য ও আহ্লাদকর কথা সতত 

আমার বনে পড়িতেছে। লক্ষণ, জানিনা আমি আবার 

কবে ভরত প্রভৃতি সকলের সহত মিণিত হইব।” 

রাম এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ পূর্বক গোদাবরীতে 

গিয়া জানকী ও লগ্মণের সহিত আসান করিলেন। পরে 

সকলে মিলিয়া দেবতা ও পিভৃগণের তর্পণ কগিয়া উদ্দিত 

সুর্য ও দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। 

রাম ও সীত। পঞ্চবটা বনে যখন এইরূপ শ্থুখে কাল 

যাপন করিতেছিলেন, তখন তাহাদের জীবনে সেই বিষম 

দিন আমিল, যাহার শোককালিম। চিরদিন তাহাদের 

অবশিষ্ট জীবনকে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়। রাধিঙ্স। 

মারীচকে বধ করিয়া বাঁম যখন তাহার কুটীরে ফিরিয়। 
আমিলেন, তখন তাহার অবস্থা কি পরিবর্তিত হইয়া 

গিয়ছে। যে লক্ষীপ্বরূপার অধিষ্ঠানে লোকশুন্ বনের 
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মধ্যপর্তী সেই কুটীর, স্বচ্ছ জপে পূর্ণ, রস্টিত, পর্ন 

শোতিত, তরঙ্গাধাতে হীষৎ চঞ্চল সরোবরের অন্গপম 
শ্রী ধারণ করিয়াছিল, তাহ! এক্ষণে হেমস্তে পদন্মশোভ। 

রহিত জলাশয়ের দশ! প্রাপ্ত হইয়াছে । রাম সীতাকে 

হারাইয়া যেরূপ উন্াত্তের ভ্ঠায় বিলাপ করিয়াছিলেন, 

কেহ কাহাকেও হারাইয়া বুঝি তেমন আর্তন'দ করে 

নাই | তাহার মন্টতেদী ত্রন্দনের সেই উন্মাদ বস্কার 
পঞ্চবটীর অরণ্যে, গোদাবরীর ছুই তার প্রদেশে, পম্পার 

তটবস্তী সুরম্য কাননে ও খধ্যমুক পর্ধতে যেন আজিও 

ধ্বনিত হইতেছে। 

রাম কুটার শুন্ত দেখিয়। লক্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“৪ল্ণ, আমার দুঃখপঙ্গিন। সীত। কোথায়? আমি তাহাকে 

ভিন্ন পৃথিবীর আধিপত্য কি ইন্দ্রত্বও চাহি না। 

আমি সীতার সহিত অযোধ।াপুরী হইতে খহির্গত 
হইয়াছিলাম, এখন কিরূপে তিনি ব্যতীত শূন্ত অস্তঃপুরে 

গুবেশ করিব 1” রাম আরক্ত লোচনে বিলাপ করিতে 

করিতে পঞ্চবটীর প্রতি বৃক্ষ,প্রতি বন্ জন্তুকে সীতার কথ 

জিজ্ঞাসা! করিতে লাগিলেন । অবশৈষে রাম ও লক্ষণ সীতার 

অন্বেষণে সেই গহন বনের সর্বত্র ভ্রমণ কারতে করিতে 

জ্নস্থান নামক পঞ্চবচীর এক অংশে উপনীত হইয়। 
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দেখিলেন, পক্ষীরাজ জটায়ু বস্তাঘাতে চুর্ণ শৈলশৃগের ন্যায় 
পতিত রহিয়াছেন। অটায়ু “লঙ্কার রাবণ সীতাকে হরণ 
করিয়! লইয়। গিয়াছে ।*এই মাত্র কথির় ঘৃত্যুমুখে পতিত 

হইলেন। লক্ষ কা্ঠহার আহরণ পূর্বক চিত। প্রস্তত 
করিপে বাম তাহ!তে জরটাদুব মৃতদেহ স্থাপন ক'রয়। 

কহিতে লাগিলেন, “তাত জটাঘু, যাজ্ভিকের যে গতি, 

আহিতাগ্নির যে গঠি, অপাম্মখ যোদ্ধার যে গতি, 

এবং ভূমিদ[তার যে গতি, তুমি অবিলম্বে তাহ] অধিকার 

কর। তোমার অগ্নি সংস্কার করিতেছি, তুমি এখনই 

সমস্ত উৎকৃষ্ট লোকে যাও।” রাম এইরূপে পিস্বৃবন্ধুর 
যথাবিধি সৎকার করিয়] প্রেতোদ্দেশে ব্রাহ্মণের! যে মন্ত্র 
জপ করিয়! থাকেন, জটায়ুর জন্য সেই স্বর্শসাধন মন্ত্র 
জপ করিতে লাগিলেন এবং লক্গমণের সহিত গোদ্াবরীতে 

ল্লান করিয়া শাগ্রদৃষ্ট বিধি' অনুসারে উহার তর্পণ 
করিলেন। পরে লক্ষণের সহিত বনে গুবেশ পূর্বক 

স্থল মৃগসকল স:হার করিয়া তৃণময় আন্তরণে উহার 

পিগু দান করিলেন। 

রাম ও লক্ষণ তাহার,পন্প এক মহারণ্যে প্রবেশ পৃর্বক 

দ্ধ নামক কবন্ধকে বিনাশ করিয়া তাহার নির্দেশ 

ক্রমে পম্পাতীর উদ্দেশে প্রস্থান,করিলেন। পম্পা নদী 
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কর্করশূন্য, বালুকাময় ও শৈবল বিহীন। উহা রজ ও 

শ্বেত পদ্মে শোভিত এবং তাহাতে হুংস প্রভৃতি নান। 
জণচর পক্ষী মধুর শ্বরে কোলাহল করিতেছে। পম্পার 

অনতিছুরে খব্যমুক পর্বত। পম্পার ভীরবর্তাী বন মতঙ্গ 
বন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা নানজাতীয় বৃক্ষ 

সর্দদ। অতি রূমণীয়। এই বনে মতগ শিষ্যগণ 

বাস করিতেন। তাহারা গুরুর জন্য নিত্য ফলমূল 

আহরণ করিতেন। শ্রাস্ত হইলে তাহাদের দেহ হইতে 

যে অজস্র ঘশ্মবিন্দু ভূতলে পড়িত, উহাদের তপোখলে 

তাহাই পুষ্পরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা কখনও ম্লান 
ব। শুদ্ধ হইত না। তথায় সিদ্ধ! শবরী নায়ী এক তাপসী 
বাস করতেন, তিনি চিরজীবিনী। তাহার আশ্রম বহু বক্ষে 

পরিবৃত ও রমনীয়। রাম ও লক্ষণ সেই বনে উপস্টিত 

হইবামাত্র সিদ্ধ! শবরী বিধানানুপারে তাহাদের পাদ্য ও 

আচযনীয় আনিয়া দিলেন। রাম তাহাকে দেখিয়। 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “অয়ি চারুভাবিণি? তুমিত তপোবিদ্ন 

জয় করিয়াছ? তপন্া ত বর্ধিত হইয়াছে? ক্রোধত 

বশীভূত করিয়াছ? গুরু সেধাত সফল হইয়ছে?” 
সিদ্ধ। শবরী রামের সঙ্গুবীন হইয়া কহিলেন, “রাম, অদ্য 
তোমাকে দেখিয়াই আমার তগন্ত। সফল, জন্ম সার্থক 
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এবং গুরুসেবাও ফলবতী হইল অন্য তোমা 

পুজা করিয়।৷ আমার স্বর্গ লাত হইবে। তুমি যখন 

সৌম্য দৃষ্টতৈ আমায় পবিত্র করিলে, তখন আমি 
শোমার কপার অক্ষয় লোক লাভ করিব। এই 

তগোবনবাসী খধিগণ স্বর্গ আরোহণকালে আমার কহিয়া 

ছিলেন “রাম তোমার এই পুথ্যাত্রমে আসিবেন, তুমি 
তাহাকে ও লক্ষমণক্ষে যথোচিত আতিথ্য করিও । ভাহাকে 

দেখিলে তোমার অক্ষয় উৎকৃষ্ট লোক লাত হইবে ।? 

রাম, মুনি মুখে একট কথা শুনিয়া আমি তোমার জন্য 
গম্পাীর হইতে এই বন্য ফল মূগ আহরণ কনিরাছি।” 

তাহার পর শবরা বনভূমি দেখাইয়া! কহিলেন, “রাম; এই 

দেখ, মুগপক্ষিপুর্ণ নিবিড় মেঘাক্কার মতঙ্গবন। এই 

এই স্থানে শুদ্ধসত্ব মণর্ষিগণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। জ্বগস্ত 

অগ্নিতে তাহাদের কঠোর তপস্যায় পবিত্র দেহ আনত 

দ্রান করিয়াছিলেন। এই প্রত্যকৃস্থলী নায়ী বেদী। 

ইহাতে সেই সমুদন্ন পৃঙ্গনীয় গুরু শ্রমকম্পিত হস্তে পুপ 
উপহার দান করিতেন। ভাহাদের তপস্যার গুণে এখন 9 

এই অতুলপ্রতা বেদী শ্রী ও সৌন্দর্য চারিদিক 

আলোকিত করিতেছে । অনবরত ব্রত ও উপবাস 
করিতেন বলিয়! ছুর্বলতাবশতঃ তাহার! অনেক দূর গমন 
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করিতে পাবিতেন না। এইজন্য তাহারা স্মরণ করিবামাত্র 

সপ্ত সমুদ্র এ দেখ, আসিয়াছেন। তাহার! সান করিয়া 

বক্ষে যে সমুদায় ব্ধল রাখিতেন, তাহা আজিও শু হয় 

নাই? তাহারা যে পুণ্প দিয়া দেবপুজ্জ| করিয়াছিলেন, 
এখনও তাহা ম্লান হয় নাই । রাম, তুমি এখন সম্ভদয়ই 

দেখিলে, যাহ! গুনিবার তাহা ও শুনিলে, এক্ষণে আদ্শে 

কর, আমি দেহ ত্যাগ করিয়। ধাহারদ্দের এই আশ্রম, 

এখন তাহাদের নিকটে যাই ।” | 

এইরূপে রামের আদেশ লইয়! সেই চীরচন্মধারিণী 

জটিল শবরী অগ্নি জ্বালিয়। তাহাতে আপনার দেহ 
আছতি দান করিলেন। তাহার দেহ হইতে তখন 

দিবা আলোক বাহির হইতে লাগিল; তাহার পর তিনি 

সমাধি বলে খধিগণের পবিভ্রলোকে গমন করিলেন । 

শবরী তপে'বলে ন্বর্গারোহণ করিলে রাম মহধিগণের 
প্রভাব [চন্তা করিতে লাগিলেন এবং লক্মণকে কহিলেন, 

“বৎস, আমি এই আশ্রমে আসিয়! নানা অদ্ভুত পদার্থ 
দেখিলাম, এই সপ্তসমুদ্র তীর্থে মান ও পিতৃগণের তর্পণ 
করিলাম। এখন চল, আমরা!” পম্পাতে ষাই।” রাম 
লক্ষণের সহিত আশ্রম হইতে বাহির হইয়। বিস্তীর্ণ বন ও 

বিবিধ সরোবর দেখিতে দেখিতে দৃরপ্রবাহা পম্পার দিকে 
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গমন করিতে লা গিলেন। । মতঙ্গসর উহ।রই একটী 

প্রদেশ, উ'হার। তথায় উপস্থিত হইয়া পম্প। দর্শন 

করিলেন । ্র নদী অতি রমণীয়, উহার স্কটিকের মত স্বচ্ছ 

জলে পদ্ম সকল ফুটিয়৷ রহিয়াছে । সর্ধত্র কোমল বালু 

কণা । মৎস্য ও কচ্ছপের। নদীর জলে নিবিড়ভাবে সঞ্ধরণ 

করিতেছে । ইহার কোন স্থান ক্নারে বুক্তবর্ণ, কোন 

সান কুমু্দে শ্বেতবর্ণ এবং কোন স্থান ব1 কুবলয়ে নীলবর্ণ। 

এ নদী বহুবর্ণ গজাস্তরণ কম্বলের স্তায় দেখ! যাইতেছে । 

উহার তীরে নান। জাতীয় রক্ষ ও লতা৷ উৎপন্ন হইয়া সে 

স্কান পরম রমণীয় করিয়াছে । সতেজ বক্ষ লতায় মনোহর, 

শৈল ও সরোবরে শোভিত, পম্পাতীরবর্তঁ সুন্দর প্রদেশ 
দেখিয় রাম সীতার শোকে ধের্যারহিত হইয়া উন্মতের 

হ্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন । তিনি কহিলেন, “আমি 

পিহনিদেশে বনবাসের উদ্দেশে যাত্রা করিলে যিনি কেবল 

ধর্শের অন্তরোধ রক্ষা করিয়া এই মন্দতাগ্যের অনুসরণ 

করিয়াছেন, জানিনা, তিনি এখন কোথায়? আমি 

রাজাচ্যুত হইয়! হতবুদ্ধি হইরাছিলীম। তথাপি যিনি 
আমান সঙ্গিনী হইয়াছিলেনঃ এক্ষণে আমি ভাহার বিরহে 

কীনভাবে কিরূপে দেহতার বহন করিব ? সেই সাধবী 
'অনুণ্যবাসে ব্লেশ পাইলেও সুখী. ও সন্তুষ্টের ন্যায় আমায় 
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প্রিক্নবাক্যেই সম্ভাষণ করিতেন । এক্ষণে যদি আমি সাধবী 

সাতাকে দেখিতে পাই,যদি এই পম্প। তীরে তাহার সহিত্ত 

কালযাপন করি, তাহ! হইলে ইন্দ্রহ কি অযোধ্যা, কিছুই 
চাহি না। এই রমণীয় তৃণশ্ঠামল প্রদেশে সীতার সহিত 

ত্রমণ করিলে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হইব। এক্ষণে যদি আমি 

এই উন্মস্ত পক্ষিস্কুল গিরিশিখরে সীতাকে পাই, তবেই 

স্বর্থী হইব। সীতা যদি আমার সহিত এই পম্পার 

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন তবেই আমি বাচিব। সত্যবাদী 

ধাণ্মিক রাজ! জনক তাহার কুশল জিজ্ঞাসিলে আমি 

সকলের সম্নিধানে বল, ভীহাকে কি বলিয়। প্রত্যুত্তর দিব ? 
জননী যখন জিজ্ঞাসিবেন? বধূ জানকী কোথায় এবং কি 
প্রকার আছেন, তখন আমি তাহাকে কি বলিব? লক্ষণ, 

তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, গিয়া ভ্রাতৃবৎসল তরতকে দেখ, 

আমি জানকী ব্যতীত এ প্রাণ আর রাখিতে পারিব না ।” 

এই খব্যযূক পর্বতে রাম ও লক্ষণের সহিত কপিরাজ 
নুগ্রীবের সাক্ষাৎ হইল। স্ুগ্রীব ও অপর চারি জন 

বানর এক দিন পর্বতের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, সেই 

সময়ে কাবণ সীতাকে হরণ ক্রিয়া আকাশ পথ দিয় 

লইয়। যাইতেছিল। সীতা বাম ও লক্ষণের নাম ধরিয়া 

আর্তনাদ করিতে করিতে দিক্ পুর্ণ করিতেছিলেন 
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পর্বতের উপরে সেই বীর পঞ্চ জনকে দেখিয়া তিনি 

অঙ্গের অলঙ্কার ও উত্তরীয় ভৃতলে নিক্ষেপ করিলেন । 

স্ুগ্রীব সেই অলঙ্কার ও উত্তরীয় এতদিন গুহামধ্যে রক্ষা 
করিয়াছিলেন । তিনি রামকে সেই অলঙ্কার ও উত্তরীয় 

আনিয়। দেখাইলে রাম তৎক্ষণাৎ উহাদের সীতার বলিয়া 

চিনিলেন। তিনি সীতার প্রিয় সেই আভরণগুলি 

বার বার সন্গেহে স্পর্শ করিয়া ও হৃদয়ে রাখিয়া শী 

ক:লের-রাত্রিতে চন্দ্র যেমন কুদ্মটিকায় আচ্ছন্ন হয়) সেই 

রূপ নয়ন জলে আচ্ছন্ন হইতে লাগিলেন। পরে গর্তমধ্যে 
ক্রুদ্ধ সের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 
রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, “দেখ, হরণকালে জানকী 

ভূতলে এই উত্তরীয় ও দেহ হইতে এই সকল অলঙ্কার 
ফেলিয়া গিয়াছেন।” লক্ষণ -কহিলেন, "আর্যা, আমি 

কেছুর জানি না, কুগুলও জানি না, প্রতিদিন চরণ বন্দনা 

কালে তাহার এই নৃপুরদ্বয় দেখিয়াছি তাহাই চিনি ।” 
সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী, তাহ।র পত্রী হরণ করিয়। 

তাহাকে দূর করিয়া দেয়। বালীর ভয়ে সুগ্রীব খধ্যমূক 
পর্বত ভিন্ন অন্য কোথাও খ্বাইতেন না। স্থুগ্রীব সীতা 
উদ্ধারে রামের সহায়তা করিবেন, অগ্নি সাক্ষী করিয়। 

এই প্রতিজ্ঞায় বন্ধ হইলে রাম বালীকে বধ করিয়া 



১৩৩ 
পচ রি 

সপ পিসি পিস উই উপর ক ও পট এ, এসি আধ উরস এসি জ লিন 

স্ুগ্রীবকে কিকিন্ধ্যার আধিপত্য দান করেন। এই সময়ে 

বধাকাল উপস্থিত হইল, তখন সীতার অন্বেষণে গমন 

করা ছুঃসাধ্য দেখিয়া বর্ধার চারি মাস যাপন করিবার 

উদ্দেশে রাম লক্ষণকে লইয়া প্রত্রবণ পর্বতে গমন 
'করিলেন। এই প্রবণ পর্বত প্রকৃতির অনুপম 

সৌন্দধ্য ও সম্পদে চির মনোহর । উহাতে নানাজাতীয় 
ধাতু এবং শ্বেত বুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের শিলা! সকল শোভ। 
প[ইত, পর্বত গাত্রে নানা জাতীয় তরুলতা৷ অপর্যাপ্ত 

উৎপন্ন হই, তাহ!দের কুমুমিত শাখায় নানাজাতীয় 
পক্ষীর সুস্বর ও ময়ূরের কেকাধ্বনি অবিশ্রান্ত গুনিতে 

পাওয়া যাইত |রাম বাসৈর জন্য উহার এক গুহা৷ আশ্রয় 
করিলেন, তাহার দ্বারদেশে গাঢ় কৃষ্ঝবর্ণ এক স্ুপ্রশস্ত 

শিল। অবস্থিত ছিল। এ গুহার অদুরে পদ্মপরিপুর্ণ এক 

গুরম্য সরোবর ছিল ও তাহার পশ্চিম দিক দিয়! এক 

নদী বহিয়া যাইত। 

এই মনোহর স্থানে বাস করিয়াও যাষের চিত্ত 

সীতার জন্য অনুক্ষণ বিষ থাকিত, তিনি সীতার চিন্ত। 

মুহূর্তের জন্য ভুলিতে পারিতেন্ন না । এক দিন শরতের 

মধুর রজনীতে যখন চন্দ্রের রজত জ্যোৎলগায় ধরণী 

প্লাবিত হইতেছিল, তখন রাম পা্বর্ণ খাতুন্ত,পে 



১৩৪ 
০ ই শিট 

শোতিত শৈলশিখরে বসিয়া শরতের অন্রপম শোভা 

দেখিতে দেখিতে দীন মনে কহিতে লাগিলেন, “হায়, 
ঘিনি আশ্রম মধ্যে সারসকণ্ঠে সারসদিগকে কলরব 

করাইতেন, যিনি কুস্মিত স্বর্ণবর্ণ অসন বৃক্ষ দেখিতেন, 

যিনি কল হংসের অস্ফুট মধুর রবে জাগরিত হইতেন, 

'জানি না? আক্ত তিনি আমায় না দেখিয়। কিরূপ আছেন । 

তাহাকে নাঁ দেখিয়। আমি নদ, নদী, সরোবর ও কাননে 

ত্রষণ করিয়াও সুধী হইতেছি না। তিনি একান্ত 

কুমারী, আমাকে ন। দেখিয়া! না জানি, তিনি কত 

কেশ পাইতেছেন। যিনি আমার সঙ্গিনী হইবেন 

বলিয়! ছুর্গম দণডকারণো উদ্যানের স্টার স্খে প্রবেশ 
করিয়/ছিলেন, ধিনি চক্রবাকের পশ্চাতে চক্রবাক্ বধূর 

গায় আমার অন্রসরণ করিতেন, তিনি এক্ষণে কোথায় ? 

সায়াহে রশ্মি যেমন অস্তগামী শুর্ধোর অনুশমন করে, 

সেইরূপ যিনি হৃতরাজ্াপ্রী পতির পশ্চাৎ গহন অরণ্যে 
প্রবেশ কনিয়হিলেন। তিনি এখন আমায় হার[ইয়। 

কোথায় রেশ পাইতেছেন ?” বাম সীতার শোকে 
অস্থির হইয়া এইরূপে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। 

তাহার সমুদয় চিন্তা ও আকাজ্ষা তখন কেবল এক মাত্র 

সীতাকেই অবলম্বন করিয়া রহিল। দানেই যাহার 

শা কর ৯৮ পিএসসি ভিউ পর এর উড (এজন 



৯৩৫ 
৯ 
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অনুরাগ, যিনি কখনও প্রতিগ্রহ করেন নাই, সতোই 

ধাহার নিষ্ঠা, যিনি প্রাণাত্তে কখনও মিথা। কহেন নাই, 

রাজ্য(তিষেকে কৃতসংকল্প যে তাগী রাজকুমারের নিকট 

পিতসন্যপালনে বনে প্রবেশ, রাজ্যাতিযেক অপেক্ষা 

প্রীতিকর হইয়াছিল, যিশি রাজাহারা হইয়াও পর্ীসহ 

বানে পরম সুখীর ন্যায় কালযাপন করিতেছিলেন, তিনি 

পত্রীহার। হইয়! এইরপে বিলাপ করিতে লাখিলেন। 

হণ্মান অশোক বনে সীতাকে কঠিয়াছিল, “দেবিঃ 

রাম ভোমার বিরহে মগ্তমাংস স্পর্শ করেন ন1, যবাকালে 

শাস্সবিহিত বন্য ফলমুলে দ্িনপাত করেনা সেই 

রাজকুমার সমৃদয় রাত্রি কেবল তোমার ধ্যানে নিমগ্র, 

দংশ, মশক, কীট ও সরীন্থপের উপদ্রব তিনি কিছুই 
জানিতে পারেন নাঃ তিনি অনুক্ষণ শোকার্ত ও চিন্তিত 

আচ্ছন। তোমাকে না| দেখিয়। ভাহার মনে অন্য কোন 

চিন্তার উদয় হয় না। তাহার নিদ্বা নাই, যদ্দি কখনও 

নিদ্রিত হইয়া পড়েন, তাহ হইলে সীতা এই প্রিয় নাম 

উচ্চারণ করিয়া সহসা জাগরিত হইয়। উঠেন। তিনি 

ফল, পুষ্প বা অন্য কোন শ্্রীজনরমণীয় পদার্থ দেখিলে 

দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাগ করিয়। রোদন করেন ।” 

অতঃপর সুগ্রীবের আদেশে হনুমান সমুদ্র পারে 
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গিয়া অনেক কষ্টে সীতার সন্ধান পাইল। হনুমান 

লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম, লক্ষণ ও সুগ্রীবকে 

অভিবাদন পূর্বক জানকীর সমুদয় বৃত্তীস্ত আনুপৃর্ব্বিক 
নিবেদন করিল এবং বামের হস্তে এক প্রদীপ্ত 

্বর্ণমণি প্রদান করিয়া করযোড়ে কহিল, “দেবঃ আমি 

দেবী জ্ানকীকে দেখিয়া আসিয়াছি। তিনি আপনার 

বিচ্ছেদে অতিণয় কষ্ট পাইতেছেন। তাহার 

পৃষ্ঠে একমাত্র বেণী লখিত; তিনি দীন মনে নিরন্তর 

ধানে নিমগ্ন আছেন ঃ ভূমিতল তাহার শয্যা ; হিম।গমে 
পর্রধীর 'গ্যায় তাহার বর্ধ মলিন। দেবা জানকী 

কপিরাজ স্প্রীবের সন্ধে আপন|কে এই মণি অর্পণ 

করিতে বপিয়াছেন। আমি যত্রপূর্বক তাহার শিরোভূষণ 
এই মণি আনিয়।ছি।” বাম জানকী প্রেরিত এঁ মণি 

হপ্তে লইয়া অশ্রপাত করিতে করিতে স্ুগ্জীবকে 

কহিলেন, “সখে। বৎসলা ধেনু তাহার বৎস দেখিলে 

যেমন অতুল আনন্দ লাভ করে, সীতার মস্তকের এই 
যণি দেখিয়া আমার হৃদয় সেইবপ হে আদ্র হইতেছে । 

আমার বিবাহকালে বিদেহরাজ জনক এই মণি জানকীকে 

অর্পণ করেন। ইহ! সমুদ্র হইতে উখিত হইয়াছিল। 

দেবরাজ ইন্দ্র যজ্জে সন্তষ্ট হইয়া! ইহ জনকরাজকে প্রদান 
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সারিযারিরর। আজ এরই মণি দর্শনে আমার পিত। 

দশরথ ও রাজধি জনককে বরাবর স্মরণ হইতেছে। 
জানকী ইহ। মস্তকে ধারণ করিতেন, ইহা পাইয়া আজ 

বোধ হইতেছে, যেন তাহাকেই পুনরায় পাইলাম । সৌম্য 
হনুমন্, তুমি বারবার বল, সীতা কি কহিলেন? জলসেক 

দ্বার। মুচ্ছিত ব্যক্তির যেমন চৈতন্ত হইয়? থাকে, তদ্রপ 

তাহার কথায় আমার দেহে প্রাণ সঞ্চার হইবে । আমি 

জানকী ব্যতীত এই মণিটী দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা 

কষ্টকর আর কি আছে? তুমি যে স্থানে তাহাকে 

দেখিলে, আমাকেও তথায় লইয়া চল। আমি তাহার 

উদ্দেশ পাইয়া কিছুতেই আর কাল বিলম্ঘ করিতে 

পরি না। জানকী অত্যন্ত তাঁরু প্রকৃতি? জানিনা, তিনি 

টকিরূপে সেই ভীষণ বাক্ষসদের মধ্যে কালহরণ 

করিতেছেন । জানকী কি কহিলেন, তুমি আমাকে যথাখ 

বল। রোগীর পক্ষে যেমন ওষধ, তাহার বাক্যও সেইরূপ 

আমার প্রাণ ধারণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে । বল, সেই 

মশুরতধিণী কি বলিলেন? বল, তিনি দুঃখের পর ছঃখ 

সাঁহয়! কিরূপে জীবিত আছেন £? 

উত্তর জাবনে সীতার প্রতি রামের বাবহার যাহা 
হউক ন।, রাখণ সাত।কে হরণ কিয় লইয়া গেলে 



১৩৮ 

রাম তাহার বিরহে যেমন উন্মন্তের ন্যায় বিলাপ 

করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার অসাধারণ পতী প্রেমের 

পরিচয় পাইয়া আমাদের হৃদয় আরু হয়। 

হনুমানের মুখে জানকীর বৃত্তান্ত আ.গ্যোপাস্ত শ্রবণ 

করিয়া রাম প্রীতমনে কহিলেন, “পৃথিবীতে অন্য কেহ 

যে কার্য সাধন করিতে মনেও সাহস করিতে পারেন না, 

হন্মান সেই দুক্ষর কাধ্য অক্রেশে সম্পন্ন করিয়াছেন । 

ধিনি-কষ্টসাধ্ প্রভুর আদেশ পালন করিয়া! অনুরাগতনে 
অন্য কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উত্তম পুরুষ যিনি 

প্রভুর আদেশ পালন কক্িয়! সাধা থাকিতেও প্রীতিকর 

অন্য কোন কার্ধা করেন না) তিনি মধাম পুরুষ । আর 

যিনি ক্ষমতা থাকিভেও নির্দিষ্ট কার্যোর বাতিক্রম করিয়া 

থাকেন, তিনি অধম পুরুষ । এই মহাবীর প্রভুর আদেশ 

পালন করিয়া বিজয়ী হইয়াছেন এবং ক্ুগ্রীবকে তুষ্ট 

কবিয়ছেন। আজ ইনি জানকীর সবাদ আনয়ন 

করিয়া আমাকে, লঙ্্ণকে, অধিক কি, বঘুবংশকেও 

ধর্মতঃ রক্ষা করিলেন। আমি ইহার এই কার্যোর 

অন্বরূপ প্রীতিদান করিতে পারিলাম না, এইজন্য ছুঃখিত 

হুইতেছি।” 

তাহার পুর রাক্ষলর়াজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাত1 বিভীঘণ 
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০০৬ রা উর আঃ আইস পা 

আসিয় রামের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি রাক্ষস বধ 

লঙ্কা জয় ও সীতা উদ্ধারে রামের সাহাযা করিবেন 

প্রতিজ্ঞা করিলে রাম তাহাকে রাক্ষস রাজ্যে অতিষেক 

করিলেন। তখন স্ুুগ্রীব ও হনুমান বিভীষণকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন, “রাক্ষসরাজ, আমরা এই বানর সৈন্য লইয়া 

কিরূপে এই মহাসযুদ্র পার হইব, ভুমি তাহার উপায় 

বলিয়া! দাও।” ধশ্বশীল বিভীষণ কহিলেন? ““বানরগণ, 

মহান্থা বাম সযৃদ্রের শরণাপন্ন হউন, মহারাজ সগরের 

পুত্রগণ এই অপ্রমেয় সাগর খনন করিয়াছেন। সেই 
সম্পর্ক সযদ্ ইহার কার্যে কখন ও অবহেলা করিবেন না। 

অতএব রাম সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন ।” তখন সুগ্রীব 

রামের নিকটবর্তী হইয়া কহিলেন, "রাম, বিভীষণের 
উচ্ছ।, তুমি সমূদ্র লঙ্ঘনের জন্ত সযুদ্রেরই শরণাপন্ন হও ।” 

অনন্তর রাম সমুদ্রের তটে কুশাসন আত্তীর্ঁণ করিয়া 

বেদিমধ্যস্থ অগ্নির ম্ঠায় উপবিষ্ট হইলেন এবং তিন দিন 

তিন রাত্রি তথায় সমুদ্র আরাধন1 করিলেন, তথাপি 

নির্বোধ সমুদ্র তাহার" সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। 

তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়। সমুদ্রকে লক্ষা করিয়া দারুণ বাক 

কহিলেন, “আজ আমি পাতালের সহিত এই সমবদ্রকে 

শু করিয়া কেনিব।” বুম সঘুত্রকে এই বপিয়। 



১৪৯ 
চে ৬০ 

ব্রদ্ধদ্ড সদৃশ শরদণ্ড শরাসনে যোজিত করিলেন। তখন 

সমৃদ্র মধ্য হইতে মৃক্তিমান সমুদ্র উথিত হইলেন। তাহার 
মু্ডি শ্সিপ্ধ মরকত মণির ন্যায় গ্তামল, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, 

কণ্ণে রত্বহার, নেত্র পদ্মপলাশের হ্যায় আয়ত এবং মন্ত্রুকে 

উৎকৃষ্ট মালা, | গঙ্গা, সিদ্ধু প্রভৃতি নদ নদী তাহার সঙ্গে 
রহিয়াছে । তিনি রামের সন্নিহিত হইয়া কৃতাপ্রলিপুটে 

কহিলেন, “রাম, তুমি যেব্ূপে আমায় পার হইয়। যাইবে, 

আমি তাহা কহিব এবং সহ করিয়া থাকিব। যতক্ষণ 

বানর সৈন্ভ জামার উপর দিয়া যাইবে, ততক্ষণ কোন 
জলজন্ত তাহাদের প্রতি কোনরূপ উপদ্রব করিতে 

পারিবে 11” রাম কহিলেন, "সমুদ্র আমার এই 

্রহ্গান্ত্র অমোঘ বল, এক্ষণে ইহা তোমার কোন্ স্থানে 

প্রয়োগ করিব ?" সমূত্র কহিলেন, “আমার উত্তরে একটা 

স্কান আছে, তুমি তথায় ইহা ত্যাগ কর।” তখন বাম 
প্রণীপ্ত ব্রঙ্গান্ত্র তাগ করিলেন। তাহা যথায় গিয়। 

প-চল, সে স্থান মন্কান্তার মামে বিখ্যাত হইল। 

স্ুরবিক্রম রাম মরুকান্তারকে এই বর দান করিলেন, 
এই স্থান স্বাস্থ্যকর ও 'পশুগণের হিতকর হইবে, ফল 

মূল, তৈল, ক্ষীর, সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবিধ ওষধি এখানে 
যহগষ্ট উৎপন্ন হইবে।” 
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তাহার পর ঘোর যুদ্ধে তাহার হস্তে রাবণ সবংশে 

নহত হইলে পর রাম বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্য দান 

করিতে ইচ্ছ। করিলেন । তিনি লক্ষমণকে কহিলেন,“বৎস, 

চমি এই বিভীষণকে লঙ্কা! রাগে অভিষেক কর। 
ইনি আমার পুর্নোপকারী এবং অন্থুরক্ত ও তক্ত। 

ইহাকে লঙ্কারাজ্যে প্রতিঠিত দেখিব, ইহাই আমার 

একান্ত ইচ্ছ1। লক্ষণ রামের বাক্যে অতিশয় হক 

হইয়। বানরগণের হস্তে সুবর্ণ কস দিয়া সমুদ্রের জল 

আনিতে আদেশ করিলেন। তাহার আদেশ মাত্র 

নাম ্রগামী বানবের। সপ্ত সমুদ্রের জল লইয়! আসিল । পরে 

লক্দণ রাষের অন্থমতিক্রমে বিভ্বাষণকে এক ॥উৎকুষ্ট 

আসনে উপবেশন করাইয়! সুহদৃগণের সহিত বেদবিহিত 

বিধি অনুসারে এঁ জলপুর্ণ কলসে তাহার অভিষেক ক্রিয়া 
সম্পন্ন করিলেন। বিভীষণ লঙ্ক। রাজ্যে রাক্ষসদিগের 

রাজা হইলেন। অনস্তর রাম হনুমানকে কহিলেন, 

“সৌম্য, তুমি মহারাঞ্জ বিভীঘণের আদেশ লইয়৷ লঙ্কায় 

শিয়া জানকীকে ভীাহার কুশল জিজ্ঞাসা কর, তাহার 

পর যুদ্ধে রাবণের মৃত্যু হইয়াছে, গ্তাহাকে এই সংবাদ 

দিও । প্রত্যুত্তরে জানকী কি ধলেন, তুমি শীত আসি 

তাহা আমায় বল।” | 
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হনুমান সীতার নিকট হইতে ফিরিয়া আলিয়া! রামের 

সমীপন্থ হইয়| তাহাকে অভিবাদন পুর্বক কাহল, “হে 
দেব, শোকনিমগ্রা সজলনয়না! দেবী আমার নিকট 

আপনার বিজয় সংবাদ শুনিয়া আপনাকে দেখিবার 

ইচ্ছ! করিয়াছেন। তিনি কহিলেন, 'আমি তর্তাকে 

দেখিতে ইচ্ছা করি। এই বলিয়াই তিনি আকুল চক্ষে 

চাহিয়! রহিলেন।” 

রাম এই কথা শুনিদ্ন। সহস। চিত্তিত হইলেন । তাহার 

চক্ষে ঈষৎ জল আসিল, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ও 

চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়। বিতীষণকে কহিলেন, “রাক্ষস 

রাজ, জানকীকে ন্নান করাইয়! এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও 

অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া শীগ্রই এখানে আন।” বিভীষণ 

ন্রীবাহনযোগ্য যানে আরোহণ করাইয়া সুসজ্জিত 

সীতাকে রামের সমীপে অ'্নয়ন করিতেছেন দেখিয়া 
রাম শিবিক1 ত্যাগ করিয়। সীতাকে তাহার নিকটে 

আসিতে আদেশ করিলেন। বিভীষণ বেজ্রগুচ্ছধারী 

পুরুষদিগকে জনত। নিবারণ করিতে আদেশ করিলে 

রম বিভীষণকে কহিপেন, “ইহারা আমার আত্মা 

স্বঙ্গম। গৃহ, বস্ত্র ও প্রাচীর স্ত্রীলোকের আবরণ নয় ; 

এইব্ূপে জনতাকে দুর করা ইহাও স্ত্রীলোকের আবরণ 
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রস 

নয়। ইহা! রাঙ্গআড়ম্বর মাত্র, চরিত্রই স্ত্রীলোকের 

আবরণ। আর বিপদ সময়ে, পীড়াকালে, যুদ্ধক্ষেত্রে, 
সবয়স্বর সভায় যজ্ঞস্থলে ও বিবাহ কালে স্ত্রীলোককে 

দেখিতে পাওয়া দোষের নহে। অতএব, তিনি 

শিবিক] ত্যাগ করিয়া! পদবরজে আমার নিকটে আগমন 

কর্ষন।” বিভীষণ রামের এই কথা শুনিয়। সীত'কে 

অগ্রে লইয়া রামের নিকট বিনীতভ।বে চলিলেন। 

সাঁতা রামের সম্মুখে উপনীত হইলেন। বহু দিনের 

পর রামের মুখ দেখিয়৷ সীতার মনের যতন] দুর হইল 

এবং তাহার যুখে অপুর্ব ভ্রী প্রকাশিত হইল। 
তাহার পর অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিতা সীতাঁকে লইয়া 

রাম অযোধ্যা গমনে উদ্ঘোগী হইলেন। রাত্রি প্রভাত 

হইলে বিতীবণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, 
“হে দেব, বেশবিন্তাসনিপুণা পরিচারিকাগণ সুগন্ধি 

তৈল, অঙ্গরাঁগ বস্ত্র, আভরণঃ মাল্য ও চন্দন লইয়া 

উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা ভোমাকে যথাবিধি স্থান 

করাইবে।” রাম কহিলেন, প্র!ক্ষসরাক্গ;!তুমি কেবল 

স্থগ্রীবাদি বানরকে শ্নানের নিন্ত্র্মণ কর। সেই ধর্শীল, 
হুকুমার ও সুখী ভরত আমার জন্ত কষ্ট পাইতেছেন। 

এখন নন ও বেশতৃষা আমার ভাল লাগিবে লন 
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ধাহাতে আম] শী অযোধ্যায় যাইতে পারি, ভুমি 

তাহাই কর। কারণ অধোধ্যার পথ অতি দুর্গম |” 

বিভীঘণ কহিলেন, প্রাজকুমার, আমি এক দিনেই 

তোমাকে অযোধ্যায় পৌছাইয়।! দিব। আমার ভ্রাতা 
কুবেরের পুষ্পক নামে এক কামগামী উদ্জ্বপ রথ ছিল, 

রাবণ তাহ! বলপুর্দাক অধিকার করেন। সেই রথ 

এখন তোমার হহয়াছে। যদি আমাকে অনুগ্রহ কর! 

তোমার কর্তবা হয়, যদি আমার গুণে ভোষার প্রীতি 

জন্মিয়া থাকে, যদ্দ আমার প্রতি তোমার ম্েহ ও 

সৌহার্দ থাকে, তবে লক্ষণ ও জানকীকে লইয়া! এক দিন 
এই লঙ্কায় বিবিধ তোগ স্বুখে যাপন কর, পরে 

অযোধ্যায় যাইও” রাঁম কহিলেন, “তুমি মন্ত্রিত্ব, বন্ধু 

ও সর্বাঙ্গীন যুদ্ধ চেষ্টা দ্বারা আমার যথেষ্ট সৎকার 
করিয়াছ, কিন্ত যিনি আমাকে ফিরাইবার জন্ত চিত্রকুটে 

আসিয়াছিলেন। যিনি নতশিরে প্রার্থনা করিলে আমি 

কোন মতে তাহার কথ! রক্ষ। করি মাই, সেই ভ্রাতা 
তরতকে দেখিতে আমার মন অতিশয় অস্থির হইতেছে, 

এবং মাতৃগণ, মিত্রগণ এবং পৌর ও জানপদদিগকে 
দেখিতে আনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছি, এখন তুমি আমাকে 

যাইতে অন্গমতি দাও। আমি ঘথেষ্ট পুজিত হইয়াছি। 
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সপ থরিকি 

তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। আমায় শীঘ্র রথ আনাইয়! দ্াও।” 

রাম স্ুুগীবাদদি বানর এবং বিভীষণ প্রভৃতি 

রাক্ষসদের লইয়। লক্ষ্মণ ও সীতাসহ গ্ীতমনে পুষ্পক রথে 

উঠিলেন। সেই হংসবাহিত রথ রামের অন্ুজ।ক্রমে 
আকাশ পথে উিত হইল। 

অনস্তর রাম চতুর্দশ বংসর পূর্ণ হইলে পঞ্চমী 
তিথিতে মহধি ভরঘাজের আশ্রমে উপনীত হইয়। 
তাহাকে অতিবাদন পূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, প্তগবনূ, 
অযোধ্য। নগরীতে কাহারও ত অন্ন কষ্ট হয় নাই? 
সকলেই ত কুশলে আছে? ভরত ত প্রজাপালন 

করিতেছে? আমার মাতৃগণ ভ জীবিত ভরদ্াজ 

সহাস্ত মুখে কহিলেন, “রাম, তোমার আজ্ঞানুবর্ভী 

জটাধারী ভরত তোমার পাদ্কাযুগল সম্মুখে রাখিয়! 

ব্বগৃহ ও পুরের কুশল শাধন পূর্বক তোমার 

প্রতীক্ষায় রথিয়াছেন। তুমি ঘথন রাজাচ্যুত হইয়া 

চীরবসনে জানকী ও লক্ষণের সহিত বনে যাও, 
তুমি যখন সর্বভোগ ও সর্বস্ব ত্য।গ করিয়৷ দ্বর্ণচ্যুত 

দেবতার স্তায় পিতৃনিদেশে ধর্ম কামনায় পদব্রজে 

বনে যাও, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার অতিশয় 
শোক উপস্থিত হুইয়াছিল। এখন তোমাকে নিঃশক্র,, 
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পর ২০০৪৪৯ইপাটিনা। ০টি নত ০১ 

ন্ুসমুদ্ধ ও বন্ধুপরিবৃত দেখিয়া আমি অতিশয় সুখী 

হইলাম । এক্ষণে আমার শিষ্যগণ এস্কান হইতে 

অযোধ্যায় তোমার সংবাদ লইয়া যাইবে। আমি 

তোমাকে বর দিতেছি। তুমি অর্ধ্য গ্রহণ কর, 

কল্য অযোধ্যায় যাইও ।” তথন বাম মহধি ভরদ্বাজেপ্র 
বাক্য শিরোধা্য্য করিয়া হট মনে কহিলেন, ”ভগবনৃঃ, 

অযোধ্যায় যাইবার পথে যে সমুদয় বৃক্ষ আছে, তাহা 

অকালে ফল দান ও মধু ক্ষরণ করুক এবং অমুতগস্ধী 

বিবিধ ফল প্রচ উৎপপ্ন হউক ।” মহধি রামের 
প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তাহার আশ্রম হইতে 
অযোধ্যার পথ তিন যোজন। এই পথের মধ্যে বৃক্ষ সল 

কল্প তরুর মত হইয়া উঠিল। যে সকল বৃক্ষ নিশ্ষল 

তাহা ফলবৎ? যাহা পুষ্পহীন তাহা পুষ্পপুর্ণ এরং যাহ শুর 
তাহ! পত্রারত ও মধুত্রাবী হইয়। উঠিল। 

রাম তাহার আগমন বার্ভা জানাইতে হনুমানকে 
গুহক চণ্ড।ল ওভরতের নিকটে পাঠাইলেন। হনুমান 
নন্দী গ্রামে ভরতের সমীপবর্তাঁ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 
কহিলেন, প্র।জন্, তুমি যে দণ্ডকারণ্যবাসী জটাচীরধারী 
রামের জন্য শোক করিতেছ, তিনি তোমার কুশল 

দিজ[সা করিতেছেন। তুমি এই দারুণ শোক ত্যাগ, 



১৪৭ 
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কর। রামের সহিত শীঘ্র তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তিনি 

রাবণ বধ ও জানকীর উদ্ধার সাধন করিয়| পূর্ণ মনে রঞ্জে 

মহাবল মিত্রগণ ও তেজস্বী লক্ষণের সহিত আগমন 

করিতেছেন এবং স্ুররাজ ইন্দ্রের সহচারিণী শচীর ন্যায় 

সীত। তাহার সঙ্গে আসিতেছেন।” ভরত হনুমানের মুখে 

সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ধ্বিক শ্রবণ করিয়! আদেশ করিলেন, 

“নগরবাসী সকলে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া! বাছ 1৩ 

বাদনপূর্বক গদ্ধমাল্য দ্বারা কুলদেবত। ও নগবের 

চৈত্যস্থান সকল অচ্চন! করুক । সমুদায় নগরবাসী রামকে 

অভ্যর্থনা করিতে বাহির হউক।” নন্দীগ্রাম হইতে 

অযোধ্য। পর্যযস্ত সমুদয় উন্নত ও নিয় স্থান সমতপ করা 

হইল, রাজপথ হছিমশীতল জলে সিক্ত হইল, সকল স্থানে 

পুষ্প ও লাজ বর্ষণ হইতে লাগিল, পতাক1 সকল উখিত, 

গৃহ সকল সুসজ্জিত এবং রাজপথ মালা,পুষ্প ও পঞ্চ বর্ণের 

দ্রব্যে অলস্কত হইল। উপবাসে শীণ কষ্ণাঞ্জিনধারী 

ভরত মস্তকে রামের পাছুকা যুগল ধারণ করিয়৷ শুরু 

ষাল্য শোভিত শ্বেত ছত্র এবং স্বর্ণ খচিত শ্বেত চামর 

লইয়া বাহির হইলেন।  * 

এইন্ুপে চতুর্দশ বৎসর বনবাঁদ ও নান! ক্লেশ ভোগের 

পর পিতার রাজ্য অভিষিক্ত হইয়া রাম অধিক দ্লিন: 
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স্ুথে যাপন করিতে পারিলেন ন।। তাহার জীবনে 

আবার দারুণ পরীক্ষা আমিল। এই পরীক্ষা তাহার 
অনিষ্ট জীবন গাঢ় শোক ও কলঙ্কের কালিমায় চির 

আচ্ছন্ন করিয়া ।রাখিল। হীনপ্রকৃতি পুরবাসিগণ 

সীতার অপবাদ কীর্তন করিতেছে, গ্রচ্ছন্নচারী দুতের 
মুখে এই সংবাদ পাইয়। বাম তাহার প্রতি যেরূপ 
আচরণ করিলেন, তাহাতে সকলেরই চিত্ত শোকে 

বিদীর্ণ ও রামের প্রতি বিমুখ হইয়া যার। যিনি জন্ম 
গ্রহণ করিছিলেন বলিয়৷ পৃথিবী পবিত্র হইয়াছিল, 

ধীহার চিত্তে পৃথিবীর কোন মলিনত। কোন দিন স্থান 

পায় নাই, সায়ংকালে হর্যরশ্মি যেমন অস্তাচলগামী 

সুর্য্ের অনুসরণ করে, সেইরূপ ফিনি বনে নির্বাসিত 

হাতরাজ্যহী পতির অন্ুগমন করিয়াছিলেন, ইতর 

প্রকৃতি মানুষের কথায় সেই পতিপ্রাণা সাধ্বীকে, 

রাজর্ষি জনকের সর্বজনপৃজনীয়া সেই ছুহিতাকে, 

রাম অনলীলাক্রমে বনে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার 

মহারণ্যবাস প্রিয়সখী পত্বীকে এই সর্ধনাশকর ব্যাপারের 

বাপমাত্র ন! জানাইয়। 'লক্মণকে আদেশ করিলেন, 
“তপোবন দর্শনের ছলে সীতাঁকে বাল্লীকির.আশ্রমের 
নিকটে পরিত্যাগ করিয়া আইস” ইহা স্মরণ করিতে 
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আমাদের মনে দারুণ ব্যথ। ও বিল্ময় জন্মে, যে, যে 

সীতার জন্ত রাম বনে বনে উন্মত্বের স্যায় ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন, যিনি অদ্ভূত উপায়ে দেবগণ, সহত্র রাক্ষস 

বানর ও মানবের সমক্ষে আপনার উন্নত চরিত্র মহিম। 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, স্বয়ং অগ্রিদ্দেব ধাহাকে অক্ষত 

দেহে অগ্নিকুণ্ড হইতে উথিত করিয়৷ সর্বসমক্ষে ধাহার 

অতুল পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করিয়াছিলেন, প্রজাগণের 
বিবেকশূন্ত কথায় রাম সেই সীতাকে তাহার মহিমাময় 

আসন হইতে নিমেষমধো কিরূপে চাত করিলেন। 

বিবাহ সময় হইতে বনে নির্বাসনের দিন পর্যস্ত রাম কি 

সেই শচ্ছহৃদয়ার অন্তরের সকল কথাই অবগত ছিলেননা? 

তাহার একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন কি রাম 
অনেক বার প্রত্যক্ষ করেন নাই? এই আচরণ দ্বার! রাম 

কেবল যে পত্বীর প্রতি তাহার বিশ্বাসের অতি শোচনীস্ 

হানতা প্রকাশ করিলেন, এমন নহে, তাহার হৃদয় যে কত 

দুর নিম্মম, তাহাঁও বাক্ত করিলেন] সেই প্রাচীনকালে 

বাছুবলঘৃপ্ত ক্ষত্ররাজগণের মর্যযাদার আদর্শ এইন্ধূপ 
উত্তজ শিখরে স্থাপিত ছিপ সত্য বটে, কিন্তু যে 

বিখ্যাত্গ্ুলগৌরব অক্ষু্ন রাখিতে রামের এমন দৃঢ়তা; 
সীতার প্রতি এইরূপ নির্ধম ও অমান্য আচরণ দ্বার 
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তার স্প্রে নম সত সা সস নর সস সা সস সম লে ল্য 

স্নীম কি সেই রথুকুলের স্যায়পরতাঁকে খর্ব করিলেন না? 
অপর দ্িকে যখন দেখি; যে রাম লোকাঙ্গরপ্রনের জন্ত 

সীতাকে বনে পাঠাইয়া অন্য স্ত্রীগ্রহণে চিরদিন বিমুখ 
রহিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সময়ে সহধর্দিণীর কার্ধ্য 

€নর্ধধাহ করিবার জন্য সীতার স্বর্ণময়ী গ্রতিকভি নির্শীণ 

করাইলেন. তথন তাহার চরিত্রে বজ্জতুল্য কঠোরতা 
সহিত পুষ্পবৎ সুকুমার কোমলতার অপুর্ব মিশ্রণ 
দেখিয়া আমাদের জদয়ের গভীরতম কন্দর হইতে শ্রদ্ধা ও 

আনন্দমমিশ্রিত অগণ্য সাধুবাদ উখিত হইতে থাকে। 

তখন মনে হয়, সীমাতিক্রান্ত লোকান্ুরঞ্জন স্লহ] রামের 
চরিত্রে এই গাঢ় কালিমার সঞ্চার করিয়াছিল। 

রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া রাজ।র কঠোর কর্তব্য 

পালন করিতে বাজনীতির কুটিল পথে চলিতে গিষ্। 

কিয়ৎ কালের জন্ঠ তাহার চিত্ত বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল 

কিন্ত অন্তরের .অগ্থরতম স্থানে পরীর প্রতি অনুপম 

প্রগাট প্রেম চিরহরিৎ চিরমুদ্ধককর সৌন্ার্য্যে বিরাজ 
করিতেছিল, রাজনীতির মলিন স্পর্শে তাঁহ। ম্লান হয় নাই। 

সম্পূণ 








